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ANEXĂ

REZULTATELE VOTURILOR

Semnificația abrevierilor și simbolurilor

+ adoptat
- respins
↓ caduc
R retras
AN (..., …, ...) vot prin apel nominal (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri)
VE (..., …, ...) vot electronic (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri)
div vot pe părți
vs vot separat
am amendament
AC amendament de compromis
PC partea corespunzătoare
S amendament supresiv
= amendamente identice
§ alineat / punct
art articol
cons considerent
PR propunere de rezoluție
PRC propunere comună de rezoluție
1/20 prag redus (1/20 din deputați)
1/10 prag mediu (1/10 din deputați)
1/5 prag ridicat (1/5 din deputați)
SEC vot secret
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1. Cerere de ridicare a imunității lui Filip De Man

Raport: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021) [(vot secret, articolul 191 din Regulamentul de 
procedură)]

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de decizie SEC + 671, 11, 11

2. Cerere de ridicare a imunității lui Zdzisław Krasnodębski

Raport: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021) [(vot secret, articolul 191 din Regulamentul de 
procedură)]

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de decizie SEC + 521, 153, 17

3. Cerere de ridicare a imunității lui Ioannis Lagos

Raport: Marie Toussaint (A9-0136/2021) [(vot secret, articolul 191 din Regulamentul de procedură)]

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de decizie SEC + 658, 25, 10

4. Cerere de ridicare a imunității lui Ioannis Lagos

Raport: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021) [vot secret, articolul 191 din Regulamentul de procedură]

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de decizie SEC + 655, 29, 9
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5. Acordul UE-Norvegia: modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare 
incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea 
Europeană ***

Recomandare: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Procedura de aprobare AN + 686, 2, 5

6. Acordul de parteneriat voluntar UE-Honduras ***

Recomandare: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Procedura de aprobare AN + 632, 23, 38

7. Raport referitor la punerea în aplicare în ceea ce privește aspectele de siguranță 
rutieră ale pachetului privind inspecția tehnică a autovehiculelor

Raport: Benoît Lutgen (A9-0028/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Vot unic AN + 654, 30, 9

8. Reziduurile chimice din Marea Baltică, pe baza petițiilor nr. 1328/2019 și 
0406/2020, în temeiul articolului 227 alineatul (2) din Regulamentul de procedură 

Propunere de rezoluție: B9-0224/2021

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunerea de rezoluție B9-0224/2021
(Comisia PETI)

Vot unic AN + 660, 8, 25
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9. Instituirea programului-cadru Orizont Europa – stabilirea normelor sale de 
participare și de diseminare***II

Recomandare pentru a doua lectură: Dan Nica (A9-0122/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Proiect de rezoluție legislativă

După § 2 1 PPE,
S&D,

The Left

AN + 677, 5, 17

10. Programul specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și 
inovare Orizont Europa *

Raport: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Proiect al Consiliului AN + 661, 5, 33

11. Institutul European de Inovare și Tehnologie ***I

Raport: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Acord provizoriu 163 comisia AN + 663, 17, 19
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12. Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie 
***I

Raport: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Acord provizoriu

Acord provizoriu 162 comisia AN + 673, 6, 20

13. Mecanismul de protecție civilă al Uniunii ***I

Raport: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Acord provizoriu

Acord provizoriu 95 comisia AN + 641, 44, 14

14. Acordul de parteneriat voluntar UE-Honduras (rezoluție)

Raport: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 17 1S ECR AN - 133, 475, 60

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 576, 54, 69

15. Acordul internațional privind un registru de transparență obligatoriu

Raport: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 11 § text original div
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

1/AN + 509, 177, 5

2/AN + 684, 4, 3

3/AN + 421, 255, 15

1 The Left AN + 234, 400, 56§ 19, după litera (b)

2 The Left AN - 182, 495, 13

§ 19 litera (c) 4 Verts/ALE AN - 315, 355, 19

§ 21 3 PPE AN + 479, 136, 76

Propunere de decizie AN + 645, 5, 49

Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 11
Prima parte „consideră că este important să se precizeze care sunt reuniunile cu reprezentanții 

grupurilor de interese care ar trebui să fie publicate ca reuniuni programate în 
prealabil;”

A doua parte „salută practica Comisiei de a publica și reuniunile care au loc într-un alt format 
decât reuniunile în persoană, cum ar fi cele prin videoconferință;”

A treia parte „insistă asupra faptului că un apel telefonic programat ar trebui să fie considerat, de 
asemenea, o reuniune;”

16. Un transport maritim mai eficient și mai curat

Raport: Karima Delli (A9-0029/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 3 1 deputați AN - 286, 372, 34

§ 4 2 deputați AN + 337, 306, 50

§ 5 3 deputați AN + 378, 283, 32

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 453, 92, 154
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17. Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din 
Regulamentul de procedură: limitele maxime de reziduuri pentru anumite 
substanțe, inclusiv lufenuron

Propunere de rezoluție: B9-0223/2021 (este necesară majoritatea deputaților care compun 
Parlamentul)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunerea de rezoluție B9-0223/2021
(Comisia ENVI)

Propunerea de rezoluție
(întregul text)

AN + 441, 242, 15

18. Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din 
Regulamentul de procedură: limitele maxime de reziduuri pentru anumite 
substanțe, inclusiv flonicamid

Propunere de rezoluție: B9-0222/2021 (este necesară majoritatea deputaților care compun 
Parlamentul)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunerea de rezoluție B9-0222/2021
(Comisia ENVI)

Rezoluție
(întregul text)

AN + 366, 305, 27

19. Programul privind piața internă, competitivitatea întreprinderilor, domeniul 
plantelor, animalelor, produselor alimentare și hranei pentru animale și statisticile 
europene (Programul privind piața unică) 2021-2027 ***II

Recomandare pentru a doua lectură: Brando Benifei (A9-0142/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Aprobare fără vot
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20. Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) 2021-2027 ***II

Recomandare pentru a doua lectură: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Aprobare fără vot

21. Programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” 2021-2027 ***II

Recomandare pentru a doua lectură: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Aprobare fără vot

22. Programul „Justiție” 2021-2027 ***II

Recomandare pentru a doua lectură: Heidi Hautala, Katarina Barley (A9-0146/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Aprobare fără vot

23. Programul spațial 2021-2027 și Agenția Uniunii Europene pentru Programul 
spațial ***II

Recomandare pentru a doua lectură: Massimiliano Salini (A9-0141/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Aprobare fără vot
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24. Acordul comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit ***

Recomandare: Andreas Schieder, Christophe Hansen (A9-0128/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Procedura de aprobare AN + 660, 5, 32

25. Rezultatul negocierilor UE-Regatul Unit

Propunere de rezoluție: B9-0225/2021

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de rezoluție B9-0225/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

După § 1 5 ID AN - 150, 539, 8

div

1/AN + 536, 110, 52

2/AN + 606, 85, 8

§ 2 § text original

3/AN + 584, 57, 58

§ 9 6 Verts/ALE AN - 211, 482, 6

§ 15 7 Verts/ALE AN - 183, 442, 74

După § 17 1 The Left AN - 137, 558, 4

§ 18 punctul ii) 2 The Left AN - 147, 539, 13

§ 18 punctul iv) 8 Verts/ALE AN - 110, 537, 52

§ 21 21 deputați AN + 562, 133, 4

div

1/AN + 568, 65, 66

§ 22 § text original

2/AN + 605, 68, 26

§ 30 9 Verts/ALE AN - 193, 468, 38

§ 34 10 Verts/ALE AN - 173, 486, 40



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_RO.docx 14 PE 692.327

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

După § 34 11 Verts/ALE AN - 164, 464, 71

§ 35 3 The Left AN - 134, 559, 6

12 Verts/ALE AN - 147, 544, 8§ 36

4 The Left AN - 136, 555, 8

După § 38 13 Verts/ALE AN - 200, 471, 28

§ 45 14 Verts/ALE AN - 158, 529, 12

După § 46 15 Verts/ALE AN - 185, 457, 57

16 Verts/ALE AN - 200, 454, 45

17 Verts/ALE AN - 172, 479, 47

18 Verts/ALE AN - 199, 480, 20

19 Verts/ALE AN - 161, 502, 36

După § 47

20 Verts/ALE AN - 210, 451, 38

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 578, 51, 68

Solicitări de vot pe părți
The Left:
§ 22
Prima parte „regretă că, contrar declarației politice, care prevedea un parteneriat ambițios, 

amplu, aprofundat și flexibil în domeniul politicii externe, al securității și al apărării, 
Regatul Unit a refuzat să negocieze aceste aspecte ca parte a acordului; reamintește, 
cu toate acestea, că este în interesul ambelor părți să mențină o cooperare strânsă și 
de durată în aceste domenii, în special pentru promovarea păcii, securitate, inclusiv 
combaterea terorismului, promovarea unei ordini internaționale bazate pe norme, 
multilateralismul eficace, Carta ONU, consolidarea democrației și a statului de 
drept, precum și protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în 
conformitate cu articolul 21 din TUE;”

A doua parte „propune ca viitoarea cooperare și coordonare dintre UE și Regatul Unit să fie 
guvernată de o platformă sistemică pentru consultări și coordonare la nivel înalt cu 
privire la chestiuni de politică externă, inclusiv provocările din partea unor state 
precum Rusia și China, de un angajament strâns în materie de securitate, inclusiv în 
cadrul cooperării UE-NATO și de o cooperare preferențială sistematică în ceea ce 
privește, în special, operațiunile de menținere a păcii; solicită, în special, o cooperare 
și coordonare aprofundate cu Regatul Unit în ceea ce privește politicile de sancțiuni 
cu UE, având în vedere valorile și interesele comune, precum și instituirea unui 
mecanism de coordonare în acest sens;”
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ID:
§ 2
Prima parte „reiterează faptul că retragerea Regatului Unit din UE este o greșeală istorică”
A doua parte „și reamintește că UE a respectat întotdeauna decizia Regatului Unit”
A treia parte „insistând totodată asupra faptului că Regatul Unit trebuie să accepte consecințele 

părăsirii UE și că o țară terță nu poate avea aceleași drepturi și beneficii ca un stat 
membru; reamintește că, pe parcursul procesului de retragere a Regatului Unit din 
UE, Parlamentul a urmărit să protejeze drepturile cetățenilor UE, pacea și 
prosperitatea pe insula Irlanda, să protejeze comunitățile de pescari, să susțină 
ordinea juridică a UE, să protejeze autonomia procesului decizional al UE, să 
mențină integritatea uniunii vamale și a pieței interne, evitând în același timp 
dumpingul social, de mediu, fiscal sau de reglementare, deoarece acest lucru este 
esențial pentru protejarea locurilor de muncă, a industriei și competitivității 
europene și pentru urmărirea obiectivelor stabilite în Pactul verde european;”

Diverse
Marina Kaljurand (Grupul S&D) susține, de asemenea, amendamentul 21.
Geert Bourgeois (Grupul ECR) susține, de asemenea, propunerea de rezoluţie.
B9-0225/2021.

26. Plan multianual de gestionare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic de Est și din 
Marea Mediterană ***I

Raport: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

întregul text 46 S&D AN + 633, 21, 43

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1-45 comisia AN ↓

Propunerea Comisiei AN + 643, 11, 47
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27. Protecția solului

Propunere de rezoluție: B9-0221/2021

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunerea de rezoluție B9-0221/2021 
(Comisia ENVI)

div

1/AN + 687, 4, 7

§ 1 § text original

2/AN + 561, 103, 34

div

1/AN + 690, 4, 4

§ 3 § text original

2/AN - 288, 400, 10

§ 4 § text original AN + 559, 80, 59

După § 4 1 The Left AN - 191, 424, 82

§ 5 § text original AN + 561, 79, 58

div

1/AN + 646, 45, 7

§ 10 § text original

2/AN + 402, 284, 11

div

1/AN + 662, 10, 26

§ 11 § text original

2/AN + 565, 95, 38

§ 16 § text original AN + 610, 85, 3

div

1/AN + 511, 176, 11

§ 27 § text original

2/AN - 305, 364, 29

div

1/AN + 526, 144, 28

§ 28 § text original

2/AN + 559, 120, 19
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

3/AN - 288, 349, 61

§ 29 2 The Left AN - 143, 541, 13

§ 35 § text original AN + 367, 263, 68

div

1/AN + 635, 13, 50

§ 37 § text original

2/AN + 475, 168, 55

§ 52 § text original AN + 361, 307, 29

§ 54 § text original AN - 335, 349, 14

div

1/AN + 415, 241, 42

§ 55 § text original

2/AN - 298, 370, 30

§ 60 § text original AN + 375, 317, 6

§ 63 § text original AN + 381, 280, 37

§ 65 § text original AN + 411, 217, 70

div

1/AN + 648, 7, 43

Considerentul R § text original

2/AN + 554, 138, 5

div

1/AN + 622, 40, 35

Considerentul Y § text original

2/AN + 372, 314, 11

div

1/AN + 638, 23, 37

Considerentul Z § text original

2/AN + 591, 101, 5

Considerentul AA § text original AN + 378, 312, 8

Considerentul AB § text original AN + 415, 270, 13

Considerentul AQ § text original AN + 561, 88, 49
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 605, 55, 41

Solicitări de vot separat
ID: considerentele Y, AQ, §§ 4, 5, 16, 60
PPE: considerentele AA, AB: §§ 27, 35, 52, 54, 55, 60, 63, 65

Solicitări de vot pe părți
ID:
considerentul R
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „practicile agricole și forestiere nesustenabile”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul Z
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „întrucât o încercare anterioară de a introduce 

un cadru juridic pentru protejarea solului în UE nu a avut succes, propunerea fiind 
retrasă în mai 2014, după ce a fost blocată timp de opt ani de o minoritate de state 
membre în Consiliu;”

A doua parte aceste cuvinte

PPE:
considerentul Y
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „obligatorii”
A doua parte acest cuvânt

§ 3
Prima parte „consideră că solurile sănătoase constituie baza pentru alimente hrănitoare și sigure 

și sunt o cerință prealabilă pentru producția sustenabilă de alimente;”
A doua parte „subliniază că adoptarea unor regimuri alimentare sustenabile, în special adoptarea 

mai răspândită a unor regimuri alimentare bazate pe plante, are un potențial uriaș de 
a îmbunătăți semnificativ sănătatea solului și utilizarea terenurilor;”

§ 10
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „juridic”
A doua parte acest cuvânt

ECR:
§ 1
Prima parte „accentuează că este important să se protejeze solul și să se promoveze soluri 

sănătoase în Uniune, având în vedere că degradarea acestui ecosistem viu, parte 
componentă a biodiversității și resursă neregenerabilă, continuă, în ciuda acțiunilor 
limitate și inegale din unele state membre;”

A doua parte „scoate în evidență costurile inacțiunii în ceea ce privește degradarea solului, 
estimările din Uniune depășind 50 de miliarde EUR pe an;”

§ 11
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „atât costurile legate de întreprinderea unor 

acțiuni, cât și costurile inacțiunii” și „imediat și”
A doua parte aceste cuvinte

Renew:
§ 27
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Prima parte „subliniază că pădurile din UE stochează de aproximativ 2,5 ori mai mult carbon în 
soluri decât în biomasa arborilor;”

A doua parte „invită Comisia să elaboreze o strategie a UE pentru păduri care să ia în considerare 
în mod corespunzător acest aspect și să promoveze opțiunile de gestionare care 
susțin această resursă inestimabilă și aprobă obiectivele de refacere și protecție, 
deoarece ele vor fi în beneficiul solului, al biodiversității și al climei;”

§ 37
Prima parte „invită Comisia să asigure coerența dintre noua strategie privind solul și viitoarea 

strategie a UE pentru păduri”
A doua parte „incluzând în aceasta din urmă o cerință privind utilizarea durabilă a solului, cum ar 

fi practicile agroforestiere;”

§ 55
Prima parte „subliniază că utilizarea nesustenabilă a terenurilor eliberează carbonul din sol în 

atmosferă după secole și milenii în care acesta a făcut parte din ecosistemul solului;”
A doua parte „observă că emisiile de carbon din sol generate de tăierea pădurilor continuă chiar și 

după multe decenii de la exploatarea și replantarea pădurilor; subliniază că, deși 
aceste fluxuri ar trebui să fie contabilizate, utilizarea biomasei forestiere este 
considerată în continuare neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon;”

PPE, Renew:
§ 28
Prima parte „subliniază că practicile de gestionare a pădurilor prin tăiere rasă distrug rețeaua de 

interdependență simbiotică dintre arbori și ciuperci și că această rețea aproape nu se 
reface după tăierea rasă;”

A doua parte „subliniază că, în pădurile boreale, această rețea reprezintă cel mai important 
mecanism de acumulare de materie organică în sol și, așadar, are un rol determinant 
în ciclul global al carbonului; repetă că tăierea rasă nu imită perturbarea naturală ca 
urmare a incendiilor forestiere, deoarece, spre deosebire de un loc unde s-a produs o 
tăiere rasă, un loc afectat de incendii forestiere este caracterizat de o cantitate foarte 
mare de lemn mort și sol deschis pentru colonizarea de către diverse specii;”

A treia parte „solicită, prin urmare, să se interzică la nivelul UE gestionarea pădurilor prin tăiere 
rasă, ca măsură complementară cu alte măsuri de protecție a solului în cadrul 
măsurilor privind solul și în inițiativele aplicabile;”

28. Prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist ***II

Recomandare pentru a doua lectură: Patryk Jaki (A9-0133/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Aprobare fără vot
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29. Certificatul verde digital - Cetățenii Uniunii ***I

Propunere de regulament (COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD))

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de respingere a propunerii Comisiei

Respingere 11 deputați AN - 86, 591, 16

Amendamente ale comisiei competente

Textul în ansamblu 25PC comisia AN + 575, 80, 40

Amendamente la articolul 1

25PC comisia AN + 553, 95, 46§ 1

6 deputați AN ↓

După § 2 9 ECR AN + 442, 239, 14

Amendamente la articolul 2

Punctul 5 25PC comisia AN + 630, 51, 13

Amendamente la articolul 3

§ 1 litera (c) 25PC comisia AN + 613, 68, 14

§ 2 15 S&D, PPE, 
Renew

AN + 680, 6, 9

Amendamente la articolul 5

24 The Left AN - 64, 585, 46

7 deputați AN - 94, 549, 52

div

1/AN + 614, 60, 21

§ 1

25PC comisia

2/AN + 540, 90, 65

25PC comisia AN + 515, 127, 53

10 ECR AN ↓

§ 5 paragraful 1

3 deputați AN - 115, 533, 47

§ 5 paragraful 2 4 deputați AN - 118, 524, 53
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Amendamente la articolul 6

div

1/AN + 615, 61, 19

§ 1 25cp comisia

2/AN + 540, 89, 66

14 PPE AN - 233, 438, 24§ 5

25PC comisia AN + 571, 80, 44

Amendamente la articolul 7

div

1/AN + 621, 33, 41

§ 1 25PC comisia

2/AN + 613, 68, 14

div

1/AN + 648, 36, 11

§ 2 litera (b) 25PC comisia

2/AN + 615, 68, 12

Amendamente la articolul 8

§ 1 16 S&D, PPE, 
Renew

AN + 679, 7, 9

Noi articole după articolul 8

12 Renew AN + 402, 201, 92După articolul 8

13 Renew AN - 235, 414, 46

Amendamente la anexă

Punctul 3, subpunctul 
(f)

25PC comisia AN + 616, 65, 14

Punctul 3, subpunctul 
(j)

25PC comisia AN + 509, 136, 50

Amendamente la considerente

După considerentul 8 5 deputați AN - 148, 536, 11

Considerentul 9 8 ECR AN + 387, 280, 28
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

După considerentul 11 1 deputați AN - 110, 564, 21

Considerentul 14 17 S&D, PPE, 
Renew

AN + 678, 8, 9

După considerentul 16 18 The Left AN + 539, 148, 8

25PC comisia AN + 522, 135, 38Considerentul 25

2 deputați AN ↓

19rev The Left AN - 153, 454, 87

20rev The Left AN - 162, 450, 82

21rev The Left AN + 407, 240, 47

După considerentul 26

22rev The Left AN + 396, 251, 48

După considerentul 37 23rev The Left AN - 267, 340, 88

Propunerea Comisiei AN + 540, 119, 31

Solicitări de vot separat
ID: amendamentul 25 - articolul 2, punctul (5); amendamentul 25 - anexă, punctul (3), 

subpunctul (ii)
ECR: amendamentul 25 - articolul 3, § 1, subpunctul (c); amendamentul 25 - anexă, 

punctul (3), subpunctul (f)

Solicitări de vot pe părți
ID:
amendamentul 25 - articolul 5 § 1
Prima parte întregul text, cu excepția adăugării cuvântului „automat” și eliminarea cuvintelor: 

„la cererea persoanei în cauză”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 25 - articolul 6 § 1
Prima parte întregul text, cu excepția adăugării cuvântului „automat” și eliminarea cuvintelor: 

„la cererea persoanei în cauză”
A doua parte aceste cuvinte

ECR:
amendamentul 25 - articolul 7 § 1
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „De asemenea, este posibil să se emită o 

adeverință de vindecare în urma detectării anticorpilor printr-un test serologic.” și 
„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11 
pentru a stabili și a modifica tipurile de teste serologice de detectare a anticorpilor 
împotriva SARS-CoV-2 în funcție de care poate fi emisă o adeverință de vindecare, 
pe baza dovezilor științifice examinate de ECDC.”

A doua parte aceste cuvinte
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amendamentul 25 - articolul 7 § 2 litera (b)
Prima parte „dovedită printr-un rezultat pozitiv al unui test NAAT”
A doua parte „sau prin rezultatul testului serologic”

30. Certificatul verde digital - Resortisanții țărilor terțe ***I

Propunere de regulament (COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD))

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Întregul text 1 comisia AN + 570, 59, 66

Propunerea Comisiei AN + 540, 80, 70

31. Impozitarea economiei digitale: negocierile OCDE, domiciliul fiscal al 
întreprinderilor digitale și o posibilă taxă digitală europeană

Raport: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 16 1 raportori AN + 574, 48, 79

§ 23 2 raportori AN + 648, 33, 20

§ 57 3 raportori AN + 529, 102, 70

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 549, 70, 75
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32. Asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia și statul de drept în Malta

Propunere de rezoluție: B9-0219/2021

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunerea de rezoluție B9-0219/2021
(PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left, deputați)

§ 3 2 S&D AN - 177, 516, 8

§ 5 16 Renew, PPE, 
Verts/ALE

AN + 672, 13, 16

§ 6 7 Verts/ALE AN + 508, 188, 5

După § 8 3 S&D AN + 379, 268, 54

4 S&D AN - 143, 546, 12

5 S&D AN - 234, 398, 69

§ 9

8 Verts/ALE AN - 297, 367, 37

§ 10 9 Verts/ALE AN - 314, 314, 73

După § 10 10 Verts/ALE AN + 465, 109, 127

§ 11 11 Verts/ALE AN + 463, 181, 57

După § 11 12 Verts/ALE AN + 464, 66, 171

§ 13 13 Verts/ALE AN + 452, 196, 53

După referirea 10 6=
17=

S&D
Renew

AN + 646, 38, 17

1 S&D AN - 186, 492, 23Considerentul G

14 Renew, PPE, 
Verts/ALE

AN + 659, 14, 28

Considerentul H 15 Renew, PPE, 
Verts/ALE

AN + 545, 11, 145

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 635, 46, 12
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33. Programul Uniunii de luptă antifraudă 2021-2027 ***II

Recomandare pentru a doua lectură: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Aprobare fără vot

34. Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar ***II

Recomandare pentru a doua lectură: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021) (majoritatea membrilor 
care compun Parlamentul este necesară pentru a respinge sau a modifica poziția Consiliului;)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Proiect de act legislativ

Amendamente la articolul 9

După § 3 2 Verts/ALE AN - 205, 490, 3

Amendamente la articolul 12

§ 1 paragraful 1 3 Verts/ALE AN - 158, 526, 14

Amendamente la articolul 18

§ 3 paragraful 1 4 Verts/ALE AN - 190, 503, 5

Amendamente la articolul 19

§ 1 litera (a) 5 Verts/ALE AN - 165, 516, 17

§ 1 litera (b) 6 Verts/ALE AN - 162, 529, 7

§ 10 7S Verts/ALE AN - 165, 514, 19

Amendamente la articolul 24

§ 1 litera (a), partea 

introductivă

8 Verts/ALE AN - 265, 428, 5

§ 1 litera (a) paragraful 
2

9 Verts/ALE AN - 210, 484, 4

§ 1 litera (a) paragraful 
3

10S Verts/ALE AN - 205, 490, 3
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Amendamente la considerente

Considerentul 37 1S Verts/ALE AN - 169, 512, 17

35. Fondul european de apărare ***II

Recomandare pentru a doua lectură: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021) (majoritatea membrilor 
care compun Parlamentul este necesară pentru a respinge sau a modifica poziția Consiliului;)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de respingere a poziției Consiliului

Respingere 1 The Left AN - 139, 527, 31

Proiect de act legislativ

Amendamente la articolul 7

§ 2, partea introductivă 2 Verts/ALE AN - 136, 538, 24

§ 2 paragraful 1 3 Verts/ALE AN - 145, 527, 26

§ 2 paragraful 2 4 Verts/ALE AN - 145, 526, 27

§ 2 paragraful 3 5 Verts/ALE AN - 152, 497, 49

§ 4 6 Verts/ALE AN - 141, 534, 22

Amendamente la articolul 9

§ 5, partea introductivă 7 Verts/ALE AN - 169, 480, 48

Amendamente la articolul 10

§ 6, după primul 
paragraf

8 Verts/ALE AN - 162, 477, 57

Amendamente la articolul 20

§ 4 9 Verts/ALE AN - 152, 504, 40

Amendamente la articolul 23

§ 4 10 Verts/ALE AN - 151, 506, 40
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Amendamente la articolul 24

§ 2 11 Verts/ALE AN - 153, 497, 47

Amendamente la articolul 26

§ 2 13 Verts/ALE AN - 179, 491, 27

Amendamente la articolul 33

Întregul articol 12 Verts/ALE AN - 136, 506, 55

36. Programul „Europa digitală” ***

Recomandare pentru a doua lectură: Valter Flego (A9-0119/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Aprobare fără vot

37. Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE) 2021-2027 ***

Recomandare pentru a doua lectură: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Aprobare fără vot

38. Cooperarea administrativă în domeniul accizelor: conținutul registrelor 
electronice *

Raport: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Vot unic AN + 662, 3, 26



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_RO.docx 28 PE 692.327

39. Pandemia de COVID-19 în America Latină

Propuneri de rezoluție: B9-0238/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021, 
B9-0243/2021

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0239/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputați)

După § 5 1 The Left AN - 162, 458, 77

div

1/AN + 667, 8, 23

§ 11 § text original

2/AN + 547, 76, 75

După § 11 2 The Left AN - 147, 489, 62

§ 13 3 Verts/ALE AN - 294, 379, 25

div

1/AN + 650, 5, 42

Considerentul K § text original

2/AN + 497, 73, 126

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 597, 51, 43

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0238/2021 The Left AN ↓

B9-0239/2021 PPE AN ↓

B9-0240/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0241/2021 S&D AN ↓

B9-0242/2021 Renew AN ↓

B9-0243/2021 ECR AN ↓

Solicitări de vot pe părți
ECR:
§ 11
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Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „invită guvernele ambelor regiuni și 
organizațiile internaționale să colaboreze cu platformele online pentru a găsi soluții 
eficace la „infodemie”; salută crearea, sprijinită de Uniunea Europeană, a 
PortalCheck.org, un nou centru de resurse online pentru verificatorii veridicității 
informațiilor din America Latină și zona Caraibilor menit să combată dezinformarea 
legată de COVID-19;”

A doua parte aceste cuvinte

ECR, PPE:
considerentul K
Prima parte „întrucât criza provocată de pandemia de COVID-19 a agravat inegalitățile de gen; 

întrucât America Latină are una dintre cele mai ridicate rate de violență de gen din 
lume, iar aceste rate au crescut în timpul pandemiei, măsurile de izolare conducând 
la o creștere semnificativă a violenței familiale, a violului și a femicidului;”

A doua parte „întrucât sănătatea sexuală și reproductivă nu a avut prioritate în timpul pandemiei, 
ceea ce reprezintă un obstacol serios în calea dreptului la sănătate și pune în pericol 
viețile femeilor și fetelor din această regiune;”

40. Bolivia și arestarea fostei președinte Jeanine Añez și a altor funcționari

Propuneri de rezoluție: B9-0244/2021, B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021, 
B9-0249/2021

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere comună de rezoluţie RC-B9-0244/2021              (PPE, Renew, ECR)

§ 1 3 The Left AN - 131, 536, 28

După § 1 4 The Left AN - 52, 546, 99

1 The Left AN - 126, 542, 29

2 The Left AN - 130, 531, 35

După considerentul B

5 The Left AN - 72, 564, 60

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 396, 267, 28

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0245/2021 
(S&D, Verts/ALE, The Left)

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN ↓

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0244/2021 PPE AN ↓

B9-0245/2021 The Left AN ↓
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

B9-0246/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0247/2021 S&D AN ↓

B9-0248/2021 Renew AN ↓

B9-0249/2021 ECR AN ↓

41. Legile privind blasfemia din Pakistan, în special cazul lui Shagufta Kausar și al lui 
Shafqat Emmanuel

Propuneri de rezoluție: B9-0253/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, 
B9-0258/2021, B9-0259/2021

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0254/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

După § 8 1 ECR AN - 213, 447, 34

§ 12 § text original AN + 678, 8, 10

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 681, 3, 6

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0253/2021 ID AN ↓

B9-0254/2021 The Left AN ↓

B9-0255/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0256/2021 S&D AN ↓

B9-0257/2021 Renew AN ↓

B9-0258/2021 PPE AN ↓

B9-0259/2021 ECR AN ↓

Solicitări de vot separat
ID: § 12
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42. Estimarea Parlamentului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul 
financiar 2022

Raport: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

6 ID AN - 101, 577, 18

div

1/AN + 591, 100, 7

§ 2

§ text original

2/AN + 654, 12, 32

După § 2 7 ID AN - 109, 575, 12

div

1/AN + 583, 71, 44

§ 8 § text original

2/AN + 515, 132, 50

§ 9 1 PPE AN - 288, 373, 37

§ 10 § text original AN + 617, 48, 33

§ 12 2S PPE AN - 327, 362, 9

div

1/AN + 511, 137, 49

2/AN + 539, 80, 78

§ 16 § text original

3/AN + 504, 144, 48

§ 27 § text original AN + 504, 143, 50

§ 28 § text original AN + 516, 140, 42

§ 37 8 ID AN - 108, 583, 5

După § 38 9 ID AN - 103, 551, 42

După § 40 10 Verts/ALE AN + 545, 97, 54

§ 51 4 The Left AN - 302, 330, 66

§ 54 3S PPE AN - 321, 345, 32

§ 56 5 S&D AN + 674, 18, 6
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 582, 91, 18

Solicitări de vot separat
ID: §§ 10, 27, 28
Renew: § 8

Solicitări de vot pe părți
ID:
§ 2
Prima parte „salută acordul la care s-a ajuns în cadrul reuniunilor de conciliere dintre Birou și 

Comisia pentru bugete desfășurate la 14 aprilie 2021, de a stabili rata de majorare a 
bugetului pe 2021 la 2,4 %, procent ce corespunde unui nivel global al estimărilor de 
2 112 904 198 EUR pentru 2022”

A doua parte „a reduce nivelul cheltuielilor din proiectul preliminar de estimare a bugetului 
aprobat de Birou la 8 martie 2021 cu 18,85 de milioane EUR și a reduce în mod 
corespunzător creditele propuse pentru următoarele linii bugetare: 1004 01 - 
Cheltuieli de deplasare ordinare: sesiuni, comisii sau delegațiile lor, grupuri politice 
și diverse; 1405 01 - Cheltuieli de interpretare: interpretare externă; 2007 01 - 
Construirea de clădiri și amenajarea spațiilor; 2022 - Întreținerea, mentenanța, 
gestionarea și curățenia clădirilor; 2024 - Consumul de energie; 2120 01: Mobilier: 
achiziționarea, închirierea, întreținerea și repararea mobilierului; 2140: Echipament 
și instalații tehnice; 3000 - Cheltuieli de misiune și de deplasare ale personalului 
între cele trei locuri de desfășurare a activității; 3040 - Cheltuieli diverse aferente 
reuniunilor interne; 3042 - Reuniuni, congrese, conferințe și delegații; 3210 09: 
Cheltuieli aferente serviciilor de cercetare parlamentară, inclusiv Biblioteca, 
Arhivele Istorice, evaluarea opțiunilor științifice și tehnologice (STOA) și Centrul 
european pentru mass-media științifică: cheltuieli aferente Centrului european pentru 
mass-media științifică; 3243 01: Centrele pentru vizitatori ale Parlamentului 
European: Parlamentarium și centrele „Europa Experience”; 3244 01: Organizarea și 
primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate 
multiplicatorilor de opinie din țări terțe: costuri de primire și subvenții pentru 
grupurile de vizitatori; 4220 02: Cheltuieli aferente asistenței parlamentare: 
remunerații și indemnizații ale asistenților acreditați – Statutul deputaților; 4220 04: 
Cheltuieli aferente asistenței parlamentare: cheltuielile de misiune și de deplasare 
între cele trei locuri de desfășurare a activității și aferente activităților externe de 
formare a asistenților parlamentari acreditați – Statutul deputaților;”

PPE:
§ 8
Prima parte „solicită extinderea muncii voluntare de la distanță la mai multe zile și funcții; 

solicită să se acorde prioritate reuniunilor în format hibrid sau în întregime de la 
distanță atunci când acestea nu implică luarea de decizii politice, cum ar fi audierile 
și schimburile de opinii sau reuniunile interne și pregătitoare, recunoscând totodată 
că prezența fizică este mai eficientă pentru negocierile politice, inclusiv să se 
furnizeze servicii de interpretare și de interpretare de la distanță ori de câte ori este 
necesar; invită Secretarul General să stabilească, în urma măsurilor de asigurare a 
continuității activității în timpul crizei de COVID-19, un nou cadru flexibil pentru 
furnizarea de servicii de interpretare de la distanță pentru perioada post-COVID;
constată că timpul excesiv dedicat instrumentelor digitale poate avea efecte negative 
asupra stării de bine a anumitor persoane; solicită o revizuire a normelor privind 
misiunile până la sfârșitul anului 2022 pentru a asigura o aprobare adecvată, bazată 
pe necesități, o justificare
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specifică pentru autorizarea tuturor misiunilor, cerințe pentru modurile de transport 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon, fără a-i împiedica pe deputați în îndeplinirea 
mandatului lor, și excluderea celor mai dăunătoare moduri de transport, cu excepția 
cazurilor extreme în care modurile alternative de transport pentru călătorii de lungă 
durată sau către zone greu accesibile ar perturba echilibrul dintre obiectivul de 
mediu și eficiența activității parlamentare; se așteaptă ca toate vizitele oficiale ale 
delegațiilor să facă obiectul unor reuniuni pregătitoare și sesiuni de informare după 
misiuni, în întregime de la distanță, ca o condiție pentru autorizare, precum și ca 
autorizarea delegațiilor să fie limitată exclusiv la cele care au dreptul începând cu 
2022;”

A doua parte „invită Biroul să se asigure că reuniunile extraordinare ale comisiilor de la 
Strasbourg sunt strict limitate la circumstanțe excepționale și că trebuie să fie 
justificate în mod corespunzător în fiecare caz în parte, înainte de a fi aprobate;”

Renew, PPE:
§ 16
Prima parte „reamintește sprijinul exprimat de o vastă majoritate a deputaților în Parlamentul 

European în favoarea unui sediu unic, pentru a garanta că banii contribuabililor 
Uniunii sunt cheltuiți eficient și pentru ca Parlamentul să își asume responsabilitatea 
instituțională de a-și reduce amprenta de carbon; reamintește că este necesar să se 
găsească soluții pentru a se optimiza activitatea parlamentară și instituțională, 
costurile financiare și amprenta de carbon;”

A doua parte „consideră că experiența acumulată și investițiile realizate în munca și reuniunile de 
la distanță pot servi drept bază pentru a adapta nevoile personalului în materie de 
misiuni;”

A treia parte „reamintește că, în conformitate cu Tratatul privind Uniunea Europeană, sediul 
Parlamentului European trebuie să fie la Strasbourg; observă că modificările 
permanente ar necesita o modificare a tratatului, pentru care este nevoie de 
unanimitate;”

43. Rusia, cazul lui Alexei Navalnîi, concentrarea de forțe militare la frontiera cu 
Ucraina și atacurile rusești din Republica Cehă

Propuneri de rezoluție: B9-0235/2021, B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-0251/2021, 
B9-0252/2021

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0236/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

div

1/AN + 579, 48, 61

2/AN + 470, 119, 94

§ 9 § text original

3/AN + 551, 59, 78

După § 15 2 Renew AN + 630, 6, 50
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 586, 70, 32

§ 17 § text original

2/AN - 212, 427, 48

După § 17 3 ECR AN + 367, 211, 110

După § 21 4 ECR AN + 482, 177, 27

După considerentul I 1 Renew AN + 548, 25, 113

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 569, 67, 46

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0235/2021 The Left AN ↓

B9-0236/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0237/2021 Renew AN ↓

B9-0250/2021 S&D AN ↓

B9-0251/2021 PPE AN ↓

B9-0252/2021 ECR AN ↓

Solicitări de vot separat
PPE: § 9

Solicitări de vot pe părți
Renew:
§ 17
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în caz de măsuri de retorsiune împotriva 

Republicii Cehe sau a oricărui alt stat membru al UE”
A doua parte aceste cuvinte

S&D:
§ 9
Prima parte „solicită ca UE să își reducă dependența de energia rusească”
A doua parte „îndeamnă așadar instituțiile UE și toate statele membre să oprească finalizarea 

conductei Nord Stream 2”
A treia parte „și să solicite încetarea construirii centralelor nucleare controversate de către 

Rosatom;”

Diverse
Markéta Gregorová (Grupul Verts/ALE), Radosław Sikorski (Grupul PPE), Alexandr Vondra 
(Grupul ECR) au susținut, de asemenea, propunerea de rezoluție comună RC-B9-0236/2021.
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44. A cincea aniversare a Acordului de pace din Columbia

Propuneri de rezoluție: B9-0227/2021, B9-0228/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021, B9-0231/2021, 
B9-0232/2021

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0227/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, deputați)

După § 2 7 The Left AN - 137, 526, 35

După § 5 5 ECR AN - 138, 549, 11

După § 6 8 The Left AN - 146, 520, 32

După § 9 6 ECR AN - 117, 539, 41

După § 17 9 The Left AN - 62, 500, 136

Considerentul D 1 ECR AN - 102, 566, 30

După considerentul F 2 ECR AN - 103, 566, 29

3 ECR AN - 104, 557, 37După considerentul K

4 ECR AN - 106, 587, 5

Propunerea de rezoluție (întregul text) + 553, 77, 60

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0227/2021 PPE AN ↓

B9-0228/2021 The Left AN ↓

B9-0229/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0230/2021 Renew AN ↓

B9-0231/2021 S&D AN ↓

B9-0232/2021 ECR AN ↓
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45. Garanția europeană pentru copii

Propunere de rezoluție: B9-0220/2021

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de rezoluție B9-0220/2021
(Comisia EMPL)

§ 2 2 ID AN - 110, 540, 46

§ 3 3 ID AN - 94, 598, 4

div

1/AN + 660, 6, 32

§ 4 § text original

2/AN + 536, 117, 45

div

1/AN + 642, 34, 22

2/AN + 497, 59, 141

3/AN + 660, 27, 11

4/AN + 368, 315, 14

5/AN + 423, 246, 29

6/AN + 347, 339, 12

§ 5 § text original

7/AN + 443, 223, 32

div

1/AN + 629, 59, 10

§ 6 § text original

2/AN + 515, 113, 70

div

1/AN + 619, 62, 17

§ 8 § text original

2/AN + 406, 247, 45

div

1/AN + 628, 21, 49

§ 10 § text original

2/AN + 479, 136, 83
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 655, 7, 36

§ 12 § text original

2/AN + 425, 234, 39

div

1/AN + 643, 20, 35

§ 15 § text original

2/AN + 449, 156, 93

div

1/AN + 583, 37, 78

2/AN + 566, 82, 50

§ 16 § text original

3/AN + 678, 6, 14

§ 20 § text original AN + 450, 223, 25

div

1/AN + 678, 7, 13

§ 23 § text original

2/AN - 315, 378, 5

div

1/AN + 686, 6, 6

§ 24 § text original

2/AN + 560, 110, 28

div

1/AN + 536, 97, 65

§ 26 § text original

2/AN + 530, 68, 100

div

1/AN + 599, 33, 66

2/AN + 367, 317, 14

§ 28 § text original

3/AN + 340, 333, 25

div§ 29 § text original

1/AN + 583, 28, 87
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 544, 76, 78

§ 30 § text original AN + 421, 216, 61

div

1/AN + 644, 21, 33

Considerentul E § text original

2/AN - 300, 387, 11

div

1/AN + 514, 181, 3

2/AN + 478, 186, 34

Considerentul F § text original

3/AN + 353, 211, 134

Considerentul G 1 ID AN - 131, 559, 6

div

1/AN + 608, 44, 46

Considerentul R § text original

2/AN + 403, 246, 49

div

1/AN + 656, 32, 10

Considerentul S § text original

2/AN + 407, 271, 20

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 510, 42, 139

Solicitări de vot separat
ID: § 8
PPE: §§ 20, 30
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Solicitări de vot pe părți
The Left
§ 16
Prima parte „invită Comisia ca, în conformitate cu planul său de acțiune privind PEDS, să 

prezinte o propunere de revizuire a obiectivelor de la Barcelona și a cadrului de 
calitate aplicabil serviciilor de educație și îngrijire timpurie a copiilor (ECEC), 
pentru a sprijini în continuare convergența ascendentă între statele membre în 
domeniul ECEC; subliniază că este necesar ca inițiativele UE să sprijine 
învățământul online și la distanță pentru o educație primară și secundară mai 
flexibilă și mai favorabilă incluziunii, păstrând totodată învățarea față în față ca 
metodă educațională primordială, asigurând accesibilitatea pentru toți copiii, în 
special pentru cei cu dizabilități; invită statele membre să reducă decalajul digital, 
îmbunătățind și tratând cu prioritate conectivitatea la internet în zonele îndepărtate și 
rurale, întrucât 10 % din gospodăriile din UE încă nu au acces la internet;”

A doua parte „solicită un parteneriat public-privat la nivel paneuropean, pentru a investi în 
reducerea decalajului digital și pentru a-i capacita pe copii prin competențe digitale 
și antreprenoriale;”

A treia parte „subliniază importanța accesului egal la infrastructura și la competențele digitale 
pentru copii, profesori și părinți deopotrivă, atât în mediul urban, cât și în cel rural, 
pentru a evita un decalaj digital, inclusiv pentru copiii din regiunile îndepărtate și 
periferice; invită Comisia și statele membre să acorde sprijin financiar domeniilor în 
care este nevoie să se realizeze o perfecționare tehnologică și să asigure o formare 
digitală cuprinzătoare, atât pentru profesori, cât și pentru elevi, pentru a le permite să 
se adapteze la noile tehnologii;”

Verts/ALE:
§ 24
Prima parte „invită statele membre să elaboreze strategii specifice pentru a-i proteja pe copii 

împotriva abuzului sexual și a exploatării online, întrucât, în condițiile izolării, copiii 
petrec mai mult timp online, ceea ce crește riscul ca aceștia să fie expuși abuzului 
online, inclusiv riscul de pornografie infantilă și de hărțuire în mediul online; 
îndeamnă statele membre să desfășoare campanii de informare pentru părinți și 
copii, referitoare la pericolele la care sunt expuși copiii în mediul online;”

A doua parte „invită Comisia și statele membre să colaboreze îndeaproape cu operatorii din 
sectorul privat pentru a finanța dezvoltarea de noi tehnologii care să detecteze și să 
elimine materialele ce conțin pornografie infantilă și abuzuri sexuale asupra 
copiilor;”

PPE:
considerentul E
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „care ar trebui să prevaleze în raport cu 

cheltuielile”
A doua parte aceste cuvinte
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Considerentul R
Prima parte „întrucât Garanția pentru copii este una dintre inițiativele de politică socială 

emblematice enumerate în orientările politice ale Comisiei și în programul său de 
lucru pentru 2021 și trebuie să fie consolidată în continuare prin instituirea unor 
politici și obiective ambițioase; întrucât acest subiect trebuie să se regăsească pe 
agenda Conferinței privind viitorul Europei; întrucât PEDS și recomandarea 
Comisiei din 2013 intitulată „Investiția în copii: ruperea cercului vicios al 
defavorizării” rămân instrumente importante de reducere a sărăciei în rândul 
copiilor, de îmbunătățire a calității vieții lor și de asigurare a unui viitor stabil, 
reducând abandonul școlar timpuriu; întrucât, în planul de acțiune privind punerea în 
aplicare a PEDS, Comisia a stabilit obiectivul de a reduce numărul de persoane 
expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială în UE cu cel puțin 15 milioane 
până în 2030 – din care cel puțin cinci milioane de copii;”

A doua parte „întrucât stereotipurile de gen negative și condiționarea socială, care dau naștere așa-
numitului „decalaj în ceea ce privește visurile” sau „decalajului în ceea ce privește 
drepturile”, precum și lipsa de reprezentare a femeilor în poziții de conducere 
condiționează cariera și opțiunile educaționale ale fetelor încă de la o vârstă timpurie 
și, prin urmare, contribuie la accentuarea inegalităților dintre femei și bărbați și a 
segmentării pe criterii de gen în anumite sectoare ale pieței muncii, în special în 
carierele din domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM);”

Considerentul S
Prima parte „întrucât autoritățile locale și regionale se află în fruntea acțiunilor de combatere a 

sărăciei și a exploatării copiilor și, prin urmare, au o responsabilitate crucială în 
prevenirea marginalizării și a excluziunii sociale; întrucât autoritățile naționale ar 
trebui să pună la dispoziția acestor autorități mijloace suficiente pentru a permite 
îndeplinirea acestor obiective”

A doua parte „ori de câte ori este cazul;”

§ 4
Prima parte „consideră că este esențial să se investească masiv în copii pentru a eradica sărăcia 

în rândul lor și pentru a le permite să se dezvolte și să se bucure pe deplin de 
drepturile pe care le au în UE; subliniază că acest aspect necesită o abordare 
cuprinzătoare în ceea ce privește dezvoltarea în copilăria timpurie, începând cu 
primele 1 000 de zile din viața copilului, care ar trebui să garanteze sănătatea 
maternă, inclusiv sănătatea mintală, siguranța, securitatea și îngrijirea adaptată; 
invită statele membre să asigure o abordare strategică și cuprinzătoare în ceea ce 
privește punerea în aplicare a Garanției pentru copii prin politici și resurse adecvate, 
inclusiv prin măsuri de sprijinire a integrării pe piața muncii și de garantare a 
echilibrului dintre viața profesională și cea privată pentru părinți sau tutori și prin 
acordarea de sprijin pentru venit familiilor și gospodăriilor, astfel încât barierele 
financiare să nu împiedice accesul copiilor la servicii incluzive și de calitate;”

A doua parte „solicită adoptarea unei strategii europene globale de combatere a sărăciei, cu 
obiective ambițioase de reducere a sărăciei și de eradicare a sărăciei extreme în 
Europa până în 2030, în special în rândul copiilor, în concordanță cu principiile 
stabilite în PEDS și în ODD-urile ONU și pe baza obiectivelor emblematice stabilite 
în Planul de acțiune privind PEDS;”

§ 6
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Prima parte „invită statele membre să acorde întâietate finanțării pentru drepturile copilului în 
funcție de nevoile identificate la nivel național și regional și le încurajează călduros, 
în acest context, să depășească alocările prestabilite din schemele de finanțare ale 
UE; invită statele membre să informeze, să instruiască și să acorde sprijin 
autorităților regionale și locale în asigurarea finanțării din partea UE; invită statele 
membre să abordeze coordonat programarea și execuția fondurilor europene și să 
accelereze efortul de punere în aplicare a acestora, consacrând toate resursele 
naționale existente, completate de fondurile UE, cum ar fi Fondul social european 
Plus (FSE+), Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei (React-
EU), Mecanismul de redresare și reziliență (MRR), Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDR), InvestEU, Erasmus+, Fondul pentru azil și migrație (FAM) și 
EU4Health, luptei împotriva sărăciei și excluziunii sociale în rândul copiilor; 
reamintește că statele membre trebuie să includă măsuri dedicate în mod specific 
investițiilor în copii și în tineret în planurile lor naționale de redresare și reziliență cu 
scopul de a accesa fondul, conform pilonului „Next Generation” al MRR;”

A doua parte „reamintește posibilitățile oferite de instrumentul Next Generation EU de a furniza 
sprijin financiar inclusiv organizațiilor, spre exemplu ONG-urilor și organizațiilor 
caritabile, precum și ajutor social familiilor care se confruntă cu lipsuri; solicită în 
acest sens tuturor statelor membre, nu numai celor care sunt afectate cel mai grav de 
sărăcia în rândul copiilor, să aloce cel puțin 5 % din resursele FSE+ supuse gestiunii 
partajate pentru a sprijini activitățile din cadrul Garanției europene pentru copii;”

§ 8
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „permanent”
A doua parte acest cuvânt

§ 10
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „solicită reluarea de urgență a negocierilor 

privind directiva orizontală de combatere a discriminării, ca un instrument-cheie în 
acest sens;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 12
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „permanente”
A doua parte acest cuvânt

§ 15
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „universale”
A doua parte acest cuvânt

§ 23
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „UE și”
A doua parte aceste cuvinte
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§ 26
Prima parte „reamintește că propunerea privind salariile minime adecvate se concentrează pe 

îmbunătățirea situației veniturilor populației active din punct de vedere profesional, 
inclusiv a părinților, și a femeilor în special; reamintește că condițiile de muncă 
decente și nivelul echitabil de remunerare trebuie să vină în completarea măsurilor 
de combatere a sărăciei, inclusiv a garanției instituite, asigurând în același timp 
respectarea particularităților naționale și a principiului subsidiarității; consideră că o 
astfel de abordare va îmbunătăți bunăstarea copiilor și va reduce inegalitățile de la o 
vârstă fragedă, întrerupând ciclul sărăciei; reamintește statelor membre că 
recomandarea Comisiei privind un sprijin activ eficace pentru ocuparea forței de 
muncă (EASE) (C(2021)1372) oferă orientări pentru tranziția treptată de la măsurile 
de urgență luate pentru păstrarea locurilor de muncă în timpul pandemiei la noi 
măsuri necesare pentru o redresare generatoare de locuri de muncă și de creștere;”

A doua parte „salută propunerea de directivă privind transparența salarială, care vizează reducerea 
diferenței de remunerare dintre femei și bărbați și, prin urmare, îmbunătățirea 
stabilității financiare și a independenței economice a femeilor în general, permițând 
femeilor afectate să soluționeze problema sărăciei și să evite situațiile de violență 
domestică;”

§ 28
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „invită Comisia să continue monitorizarea 

progreselor înregistrate în cadrul semestrului european, inclusiv prin indicatori 
dedicați în tabloul de bord social, și să emită recomandări specifice fiecărei țări 
atunci când este necesar;” și „în cadrul semestrului european ca parametri și 
indicatori ai recomandărilor specifice fiecărei țări”

A doua parte „invită Comisia să continue monitorizarea progreselor înregistrate în cadrul 
semestrului european, inclusiv prin indicatori dedicați în tabloul de bord social, și să 
emită recomandări specifice fiecărei țări atunci când este necesar;”

A treia parte „în cadrul semestrului european ca parametri și indicatori ai recomandărilor 
specifice fiecărei țări”

§ 29
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv a celor din economia socială, a 

instituțiilor de învățământ, a sectorului privat, a ONG-urilor și a organizațiilor 
societății civile, precum și a copiilor și a părinților înșiși;”

A doua parte aceste cuvinte

The Left, PPE:
considerentul F
Prima parte „întrucât cercetările arată că investițiile în copii, de exemplu în educația și îngrijirea 

timpurie de înaltă calitate, pot genera o rentabilitate a investiției la nivelul societății 
de cel puțin patru ori mai mare decât costul inițial al investiției, fără a ține cont de 
beneficiile sporite pentru întreprinderi în ceea ce privește forța de muncă calificată 
sau pentru sistemele de protecție socială, care nu mai sunt împovărate de cheltuieli 
suplimentare pentru copiii care au acces la măsurile de incluziune socială” cu 
excepția cuvintelor: „întreprinderi în ceea ce privește”

A doua parte „întreprinderi în ceea ce privește”
A treia parte „întrucât procedurile bugetare ar trebui să recunoască investițiile în copii drept o 

categorie de investiții distinctă, diferită de cheltuielile sociale obișnuite;”
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§ 5
Prima parte „salută faptul că la elaborarea Strategiei UE privind drepturile copilului au fost luate 

în considerare opiniile și sugestiile a peste 10 000 de copii; invită Comisia să se 
asigure că vocile copiilor, precum și cele ale organizațiilor reprezentative ale 
acestora sunt ascultate în cursul punerii în aplicare și al monitorizării Garanției 
pentru copii la nivel național, regional și local, permițându-le acestora să participe pe 
deplin la un dialog și la consultări publice relevante și desfășurate în mod incluziv, 
precum și să își exprime opiniile în legătură cu chestiunile care îi privesc la nivelul 
UE, așa cum s-a procedat în cadrul Forumului privind drepturile copilului din 2020;”

A doua parte „invită, în acest sens, toate statele membre să însărcineze în mod specific o autoritate 
publică, de exemplu un comisar sau un ombudsman pentru copii, să măsoare efectele 
legislației naționale și regionale asupra copiilor, precum și să promoveze în general 
drepturile copiilor la nivelul politicilor publice;”

A treia parte „invită, în acest context, Comisia să examineze posibilitatea instituirii unei Autorități 
europene pentru copii cu scopul de a sprijini și a monitoriza punerea în aplicare a 
recomandării de către statele membre, de a coordona activitățile naționale, a asigura 
schimbul de bune practici și de soluții inovatoare și a raționaliza raportarea și 
recomandările;” cu excepția cuvintelor: „să examineze posibilitatea instituirii unei 
Autorități europene pentru copii cu scopul de”, „și a monitoriza”, „de a coordona 
activitățile naționale” și „și a raționaliza raportarea și recomandările;”

A patra parte „să examineze posibilitatea instituirii unei Autorități europene pentru copii cu scopul 
de”

A cincea parte „și a monitoriza”
A șasea parte „de a coordona activitățile naționale”
A șaptea parte „și a raționaliza raportarea și recomandările;”

46. Accesul la teste COVID-19 la un preț abordabil

Propuneri de rezoluție: B9-0233/2021, B9-0234/2021/rev

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de rezoluție B9-0234/2021/rev 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

div

1/AN + 650, 22, 25

§ 1 § text original

2/AN + 623, 26, 48

2 Verts/ALE, 
The Left

AN + 475, 149, 73

div

1/AN ↓

§ 3

§ text original

2/AN ↓
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

După § 3 3 Verts/ALE, 
The Left

AN - 178, 452, 67

div

1/AN + 661, 18, 18

2/AN + 592, 59, 46

§ 6 § text original

3/AN + 581, 97, 19

4 ECR AN - 132, 543, 22

div

1/AN + 536, 83, 78

2/AN + 668, 7, 22

§ 9

§ text original

3/AN + 618, 31, 48

Considerentul D § text original AN + 538, 86, 73

Considerentul Q 1 Verts/ALE, 
The Left

AN + 555, 115, 27

div

1/AN + 623, 49, 25

Considerentul V § text original

2/AN + 526, 148, 23

Considerentul X § text original AN + 597, 33, 67

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 616, 29, 45

Propunerea de rezoluție B9-0233/2021 (ID)

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN ↓

Solicitări de vot separat
ECR: § 3, considerentele D, X
ID: considerentele V, X
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Solicitări de vot pe părți
ECR:
considerentul V
Prima parte „întrucât Comisia a achiziționat în comun vaccinuri împotriva COVID-19 în numele 

tuturor statelor membre”
A doua parte „asigurând accesibilitatea și reducând prețurile pentru toți;”

ID:
§ 1
Prima parte „invită statele membre să asigure teste universale, accesibile, rapide și gratuite”
A doua parte „pentru a garanta dreptul la liberă circulație în interiorul UE, fără discriminare pe 

motive de mijloace economice sau financiare în contextul certificatului UE COVID-
19, în conformitate cu articolul 3 din mandatul Parlamentului pentru negocierile 
referitoare la propunerea privind un certificat verde digital; subliniază pericolul 
discriminării financiare la care ar fi supuși, în caz contrar, cetățenii și rezidenții UE 
neimunizați în momentul în certificatul UE COVID-19 va fi operațional;”

§ 3
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Comisia și”
A doua parte aceste cuvinte

§ 6
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în cadrul incubatorului Autorității europene de 

pregătire și răspuns în situații de urgență în domeniul sănătății (HERA)” și „pentru 
copii și grupuri vulnerabile”

A doua parte „în cadrul incubatorului Autorității europene de pregătire și răspuns în situații de 
urgență în domeniul sănătății (HERA)”

A treia parte „pentru copii și grupuri vulnerabile”

§ 9
Prima parte „invită statele membre și Comisia să achiziționeze în comun kituri de teste de 

diagnosticare și să semneze contracte comune cu laboratoarele de analize medicale 
pentru a crește capacitatea de testare pentru COVID-19 la nivelul UE;”

A doua parte „subliniază că este necesar un nivel ridicat de transparență și control în privința 
achizițiilor publice din domeniul medical;”

A treia parte „subliniază că este extrem de important ca Comisia să rezerve un buget suficient 
pentru achiziționarea echipamentelor menționate la acest punct, pentru a putea 
acționa rapid și convingător;”



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_RO.docx 46 PE 692.327

47. Relațiile UE-India

Raport: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 1 litera (k) 5 The Left AN - 30, 623, 41

§ 1 litera (o) 6 The Left AN - 62, 616, 16

§ 1 litera (w) 7 The Left AN - 51, 623, 20

§ 1 litera (y) 8 The Left AN - 37, 611, 46

§ 1 litera (ac) 1 ID AN - 108, 575, 9

§ 1, după litera (am) 9 The Left AN - 91, 540, 63

§ 1, după litera (ao) 10 The Left AN - 55, 593, 46

§ 1 litera (aw) 11 The Left AN - 259, 363, 72

Considerentul E 2 The Left AN - 39, 633, 22

3 The Left AN - 77, 561, 56După considerentul M

4 The Left AN - 62, 595, 37

Recomandare AN + 594, 34, 63

48. Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Comisia Europeană și 
agențiile executive

Raport: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 504, 178, 16

Propunere de rezoluție

45 ID AN - 117, 525, 53

div

§ 1

§ text original

1/AN + 688, 5, 5
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 520, 115, 63

§ 2 § text original AN + 544, 145, 9

§ 9 86 PPE AN + 556, 82, 60

După § 11 87 PPE AN + 513, 169, 16

§ 14 46 ID AN - 93, 599, 4

§ 15 47 ID AN - 88, 597, 11

div

1/AN + 609, 71, 18

§ 19 § text original

2/AN + 473, 209, 16

§ 21 1 S&D AN + 611, 77, 10

După § 23 50 The Left AN - 320, 359, 19

§ 25 88 PPE AN + 601, 82, 15

§ 30 48 ID AN - 106, 587, 3

2 S&D AN - 246, 444, 8

div

1/AN + 687, 6, 5

§ 37

§ text original

2/AN + 448, 242, 8

3 S&D AN - 255, 377, 66

div

1/AN + 636, 39, 23

§ 43

§ text original

2/AN + 387, 294, 17

§ 47 4 S&D AN + 409, 285, 4

div

1/AN + 678, 9, 11

§ 66 § text original

2/AN + 612, 47, 39
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

După § 69 51 The Left AN + 426, 205, 67

§ 102 5 S&D AN - 145, 547, 6

După § 105 52 The Left AN + 346, 341, 11

§ 110 89 PPE AN - 330, 360, 8

§ 113 49 ID AN - 122, 560, 14

§ 131 6 S&D AN + 374, 318, 6

§ 173 90 PPE AN + 498, 181, 19

§ 200 7 S&D AN - 243, 450, 5

§ 205 8S S&D AN - 145, 549, 4

§ 231 9S S&D AN - 309, 374, 15

§ 232 10S S&D AN - 267, 421, 10

§ 233 11 S&D AN - 248, 413, 37

§ 234 12 S&D AN - 255, 403, 39

§ 235 13 S&D AN - 244, 403, 50

div

1/AN + 587, 44, 66

§ 270 § text original

2/AN + 419, 222, 56
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 274 91S PPE AN - 206, 486, 6

§ 279 14S S&D AN - 163, 526, 9

§ 281 92 PPE AN - 212, 478, 8

§ 282 15S S&D AN - 269, 424, 5

§ 287 § text original AN + 489, 141, 66

§ 304 95 PPE AN + 507, 152, 37

§ 307 § text original AN + 453, 155, 90

După § 339 16 S&D AN - 284, 383, 31

§ 340 17 S&D AN + 369, 313, 16

După § 340 53 The Left AN - 174, 507, 17

§ 341 § text original AN + 636, 28, 32

§ 342 § text original AN + 635, 8, 55

§ 344 § text original AN + 655, 14, 29

§ 345 § text original AN + 585, 72, 39

div

1/AN + 525, 134, 39

§ 351 § text original

2/AN + 612, 53, 33

§ 352 § text original AN + 397, 255, 46

După § 352 96 PPE AN + 495, 130, 73

§ 356 18 S&D AN - 249, 396, 53

§ 357 19 S&D AN - 263, 385, 50

§ 358 20 S&D AN - 262, 385, 50

§ 359 21 S&D AN - 205, 442, 50

§ 360 22 S&D AN - 216, 430, 51

23 S&D AN - 286, 406, 5§ 371, partea 
introductivă

39 Verts/ALE AN - 213, 475, 9
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 371, înainte de 
liniuța 1

40 Verts/ALE AN - 143, 502, 52

§ 371, liniuța 2 24 S&D AN - 230, 458, 9

§ 371, liniuța 4 54 The Left AN - 289, 368, 40

§ 371, liniuța 7 93 PPE AN - 270, 382, 45

§ 372 41 Verts/ALE AN + 594, 83, 20

div

1/AN + 628, 7, 60

După § 388 97 PPE

2/AN + 415, 195, 85

§ 393 § text original AN + 439, 207, 50

55 The Left AN - 311, 378, 6

56 The Left AN - 285, 405, 6

După § 396

57 The Left AN - 281, 396, 19

§ 403 25-32 S&D AN - 245, 413, 39

§ 415 33 S&D AN - 141, 550, 6

§ 416 34S=
42S=
58S=

S&D
Verts/ALE
The Left

AN - 267, 400, 30

§ 419 59 The Left AN - 188, 492, 17

60 The Left AN - 186, 490, 20După § 419

61 The Left AN - 157, 513, 26

După § 420 62 The Left AN - 179, 498, 19

63 The Left AN - 142, 536, 18

64 The Left AN - 165, 519, 12

După § 422

65 The Left AN - 156, 530, 8

66 The Left AN - 166, 517, 13§ 423, după liniuța 3

67 The Left AN - 284, 404, 7
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

68 The Left AN - 272, 413, 10§ 424, după liniuța 3

69 The Left AN - 294, 388, 14

§ 424, liniuța 4 70S The Left AN - 222, 470, 4

După § 433 71 The Left AN - 311, 345, 40

După § 436 72 The Left AN - 288, 394, 14

43S=
73S=

Verts/ALE
The Left

AN - 256, 421, 19

35 S&D AN - 303, 385, 8

div

1/AN + 420, 258, 19

§ 438

§ text original

2/AN - 259, 426, 12

După § 438 74 The Left AN - 301, 358, 37

După § 464 36 S&D AN - 266, 315, 116

75 The Left AN - 268, 411, 18După § 465

76 The Left AN - 288, 392, 16

77 The Left AN - 256, 411, 29După § 467

78 The Left AN - 325, 358, 13

După § 473 79 The Left AN - 322, 362, 12

div

1/AN + 518, 160, 18

§ 480 § text original

2/AN + 406, 273, 18

div

1/AN + 588, 49, 60

§ 482 § text original

2/AN - 239, 393, 64
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 485 37 S&D AN - 271, 421, 5

§ 490 38S S&D AN - 175, 513, 9

div

1/AN + 650, 36, 11

§ 492 § text original

2/AN + 587, 99, 11

div

1/AN + 473, 208, 16

§ 494 § text original

2/AN + 372, 305, 19

80 The Left AN + 347, 339, 11După § 512

81 The Left AN + 415, 266, 16

82 The Left AN + 489, 182, 26După § 513

83 The Left AN + 429, 196, 72

§ 516 94S PPE AN - 293, 397, 7

§ 517 § text original AN + 405, 215, 77

84 The Left AN + 509, 166, 22După § 520

85 The Left AN - 301, 371, 25

Propunere de rezoluție AN + 362, 164, 156

Solicitări de vot separat
ID: §§ 2, 287, 393
Renew: §§ 307, 341, 342, 344, 345, 352, 517

Solicitări de vot pe părți
ID:
§ 1
Prima parte „reliefează, în ceea ce privește execuția bugetului Uniunii, că este important să se 

respecte principiul bunei gestiuni financiare, consacrat la articolul 317 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)”

A doua parte „precum și să se realizeze prioritățile și obiectivele programelor care contribuie la 
consolidarea integrării europene și la crearea unei Uniuni din ce în ce mai strânse;”
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§ 66
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „subliniază explicația Comisiei conform căreia 

rata de absorbție mai lentă este legată parțial de adoptarea cu întârziere a 
Regulamentului privind dispozițiile comune (RDC), de timpul necesar autorităților 
pentru a stabili un program eficient de livrare și sisteme de conformitate, și de 
modificările introduse în reglementări în perioada de programare 2014-2020, cum ar 
fi nivelul ridicat de prefinanțare anuală și noua regulă pentru dezangajările automate 
(n+3);”

A doua parte aceste cuvinte

§ 492
Prima parte „ia act de faptul că reforma din 2014 a Statutului funcționarilor a adus economii de 

4,2 miliarde EUR în CFM pentru perioada 2014-2020, care reprezintă 0,4 % din 
CFM în ansamblul său; reamintește că reforma din 2014 a generat efecte negative 
incontestabile asupra personalului, care au fost confirmate de Curte în 2019, și 
regretă că este aproape imposibil să se cunoască costul financiar al acestora pentru a 
avea o imagine realistă asupra economiilor; remarcă mai multe politici și acțiuni 
concepute de Comisie pentru a contribui la atenuarea efectelor negative și se 
așteaptă ca lecțiile învățate să se reflecte în noua strategie a Comisiei privind 
resursele umane, care urmează să fie adoptată în 2021;”

A doua parte „reiterează consecințele grave pe care orice reducere bugetară în administrație sau 
reducere a personalului le poate avea asupra viitorului funcției publice europene și a 
punerii în aplicare a politicilor Uniunii;”

§ 494
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „subliniază, ca exemplu relevant, că 16 din 200 

de candidați adecvați selectați de EPPO au refuzat oferta de muncă din cauza 
salariului care nu este suficient de mare pentru a locui în Luxemburg;”

A doua parte aceste cuvinte

Renew:
§ 19
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în țări precum Bulgaria, Cehia sau Slovacia și 

România”
A doua parte aceste cuvinte

§ 37
Prima parte „reamintește decalajul din ce în ce mai mare dintre angajamente și plăți și creșterea 

dimensiunii bugetului Uniunii (studiul de caz rapid al Curții, intitulat 
„Angajamentele restante din bugetul UE – o privire mai atentă”), care reprezintă o 
provocare serioasă și pentru autoritatea care acordă descărcarea de gestiune; constată 
că bugetul pe termen lung al UE a crescut de la 1 083 la 1 800 miliarde EUR pentru 
perioada 2021-2027, inclusiv Planul de redresare al UE, Next Generation EU; invită 
Comisia să monitorizeze la intervale regulate punerea în aplicare a planurilor 
naționale de redresare și reziliență, pentru a se asigura că normele privind ajutoarele 
de stat sunt respectate, și să raporteze autorității care acordă descărcarea de 
gestiune;”

A doua parte „subliniază că, dacă nu se răspunde la această solicitare, se poate ajunge la refuzarea 
procedurii de descărcare de gestiune în 2020;”
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§ 43
Prima parte „este îngrijorat că personalul disponibil în prezent este insuficient pentru a face față 

creșterii bugetului UE; accentuează că creșterea capacităților administrative în cadrul 
Curții și al secretariatelor relevante din Parlamentul European este indispensabilă;”

A doua parte „subliniază că nerespectarea acestor cerințe poate conduce la refuzarea descărcării 
de gestiune pentru exercițiul financiar 2020;”

§ 270
Prima parte „este îngrijorat de opinia Curții potrivit căreia există indicii clare că Uniunea nu își 

va îndeplini obiectivele fixate pentru 2030 în domeniile climei și energiei; ia act de 
faptul că, potrivit Comisiei, nu s-au înregistrat decât progrese limitate în reducerea 
impactului negativ asupra mediului generat de utilizarea resurselor naturale; 
evidențiază observația Curții, conform căreia jumătate dintre statele membre ale 
Uniunii riscă să nu producă suficientă energie electrică din surse regenerabile pentru 
a-și atinge obiectivele stabilite pentru 2020; remarcă faptul că, în analiza sa 
panoramică cu privire la acțiunile Uniunii în domeniul energiei și al schimbărilor 
climatice, Curtea a arătat că reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră preconizată 
de statele membre nu va permite atingerea obiectivului de 40 % fixat pentru 2030;”

A doua parte „invită Comisia să reevalueze rezultatele ca urmare a impactului pandemiei de 
COVID-19 și a pachetului „Pactul verde”;”

§ 351
Prima parte „continuă să fie extrem de preocupat de informațiile referitoare la fondurile agricole 

care ajung în buzunarele liderilor autocrați și ale acoliților lor; afirmă din nou că 
acest lucru reprezintă o mare nedreptate care li se face contribuabililor europeni și 
mai ales micilor agricultori și comunităților rurale;”

A doua parte „subliniază că eradicarea corupției și a fraudei ar trebui să facă parte integrantă din 
PAC;”

§ 480
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să pună la dispoziția publicului” și 

„independente”
A doua parte aceste cuvinte

PPE:
§ 438
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în Cisiordania, Fâșia Gaza și Ierusalimul de 

Est;”
A doua parte aceste cuvinte

S&D:
amendamentul 97
Prima parte „evidențiază că beneficiarii programelor pentru drepturi, egalitate și cetățenie 

finanțate din bugetul UE trebuie să respecte cele mai înalte standarde legate de statul 
de drept, mass-media independentă și libertatea de exprimare;”

A doua parte „regretă că politologul austriac Farid Hafez a primit în mod repetat finanțare de la 
bugetul UE, în ciuda strânsei sale asocieri cu Frăția Musulmană și guvernul turc, 
care încearcă să reducă la tăcere jurnaliștii independenți și libertatea mass-mediei 
sub pretextul islamofobiei; invită Comisia să modifice criteriile de eligibilitate 
pentru programele privind drepturile, egalitatea și cetățenia finanțate din bugetul UE, 
pentru a împiedica persoanele și organizațiile care au opinii atât de îngrijorătoare să 
primească finanțare din partea UE;”

ID, PPE:
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§ 482
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „intenționează să își consolideze rolul de 

dezvoltare prin crearea unei agenții speciale în acest scop și ar putea deveni 
principala entitate responsabilă cu politicile de dezvoltare în cadrul noii arhitecturi 
financiare a Uniunii;”

A doua parte aceste cuvinte

Diverse
Amendamentul 44 a fost anulat.
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].
Votul privind descărcarea de gestiune privește Comisia și agențiile executive [articolul 14 
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 58/2003 și articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul 
(CE) nr. 1653/2004].
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49. Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Parlamentul European

Raport: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propunere de decizie AN + 612, 83, 3

Propunere de rezoluție

După § 1 1 ID AN - 279, 413, 7

§ 16 22 S&D AN + 431, 264, 6

§ 20 23 S&D AN + 552, 110, 39

§ 25 9 PPE AN - 282, 397, 21

După § 25 19 The Left AN - 295, 391, 14

După § 31 24 S&D AN + 632, 42, 27

§ 33 25 S&D AN - 255, 419, 27

§ 35 26 S&D AN + 343, 248, 110

După § 36 27 S&D AN + 392, 249, 60

§ 37 2 ID AN - 93, 590, 16

§ 38 § text original AN + 496, 178, 27

§ 43 § text original AN + 601, 84, 16

§ 46 3 ID AN - 80, 585, 34

După § 46 4 ID AN - 66, 599, 34

10 PPE AN + 592, 65, 44§ 49

§ text original AN ↓
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 50 28 S&D AN + 639, 52, 10

După § 51 5 ID AN - 329, 360, 10

§ 54 29 S&D AN + 404, 232, 64

§ 57 6 ID AN - 92, 599, 8

7 ID AN - 158, 532, 9

div

1/AN + 634, 58, 9

§ 65

§ text original

2/AN + 460, 232, 9

30 S&D AN + 627, 37, 37

div

1/AN ↓

§ 71

§ text original

2/AN ↓

§ 73 8 ID AN - 119, 576, 4

§ 74 31 S&D AN + 375, 294, 32

40 Verts/ALE AN + 374, 293, 34După § 86

41 Verts/ALE AN + 606, 30, 65

§ 94 § text original AN + 389, 284, 28

§ 95 11S PPE AN - 250, 440, 11

După § 95 42 Verts/ALE AN - 330, 355, 16

După § 106 20 The Left AN - 291, 379, 31

§ 110 § text original AN + 363, 308, 30

div

1/AN + 605, 80, 15

§ 112 § text original

2/AN + 635, 29, 37

div§ 115 § text original

1/AN + 682, 2, 17
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 536, 133, 32

§ 116 § text original AN + 459, 219, 23

§ 120 32 S&D AN + 626, 7, 68

§ 124 33 S&D AN + 648, 20, 33

div

1/AN + 677, 21, 3

§ 126 § text original

2/AN + 431, 255, 15

div

1/AN + 596, 58, 47

§ 127 § text original

2/AN + 552, 121, 26

După § 127 43 Verts/ALE AN + 606, 48, 47

div

1/AN + 678, 14, 9

§ 129 § text original

2/AN + 470, 152, 76

§ 131 § text original AN + 672, 25, 4

După § 133 34 S&D AN + 371, 299, 31

div

1/AN + 654, 13, 34

§ 135 § text original

2/AN + 344, 298, 59

După § 136 12 PPE AN + 356, 213, 132

După § 138 35 S&D AN + 533, 146, 21

După § 139 36 S&D AN + 531, 67, 103

Subtitlu § text original AN + 465, 113, 121

div

1/AN + 487, 151, 62

§ 140 § text original

2/AN + 628, 45, 28
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

3/AN + 508, 142, 49

§ 141 § text original AN + 409, 257, 35

div

1/AN + 491, 157, 52

2/AN + 484, 135, 79

§ 142 § text original

3/AN + 454, 184, 61

div

1/AN + 567, 86, 43

§ 143 § text original

2/AN + 424, 238, 38

După § 143 13 PPE AN - 291, 356, 54

§ 145 14 PPE AN + 529, 123, 49

15S PPE AN + 341, 294, 66§ 147

16 PPE AN ↓

17S PPE AN + 359, 277, 64§ 148

18 PPE AN ↓

§ 150 37 S&D AN - 282, 380, 39

§ 151 38 S&D AN - 175, 484, 42

div

1/AN + 647, 20, 34

§ 152 § text original

2/AN + 461, 205, 35

§ 164 § text original AN + 508, 134, 58

div

1/AN + 495, 160, 45

După § 168 21 The Left

2/AN + 428, 171, 102

div§ 177 § text original

1/AN + 604, 37, 60
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 591, 18, 91

3/AN + 577, 50, 74

§ 178 § text original AN + 522, 122, 57

44 Verts/ALE AN - 328, 334, 38§ 179

§ text original AN + 402, 180, 118

div

1/AN + 357, 253, 89

45 Verts/ALE

2/AN + 355, 250, 93

§ 180

§ text original AN ↓

46 Verts/ALE AN + 326, 324, 50§ 181

§ text original AN ↓

47 Verts/ALE AN + 395, 293, 12După § 195

48 Verts/ALE AN + 389, 301, 11

Propunere de rezoluție AN + 564, 90, 37

Solicitări de vot separat
Renew: §§ 141, 143, 164
ID: §§ 38, 43, 49, 131, 140, 141, 143, 178, 179, 180, 181
PPE: §§ 94, 110, 116, 141, 142; subtitlu înainte de § 140 (Dispersia geografică a 

Parlamentului – sediul unic)

Solicitări de vot pe părți
Renew:
§ 142
Prima parte „evidențiază un studiu recent prezentat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 

siguranță alimentară a Parlamentului; subliniază concluzia studiului, potrivit căreia 
«într-un scenariu de neutralitate a carbonului, este evident că Parlamentul trebuie să 
ia în considerare desfășurarea activității într-un singur loc»;”

A doua parte „reamintește că Parlamentul s-a angajat să își reducă amprenta de carbon în rezoluția 
sa din 28 noiembrie 2019; reamintește că Parlamentul European a declarat starea de 
urgență climatică și de mediu în aceeași rezoluție;”

A treia parte ”constată că Bruxelles este cel mai mare centru de activitate al Parlamentului, 
găzduind Consiliul și Comisia, dar și alte părți interesate, ONG-uri, organizații ale 
societății civile și reprezentanțe ale statelor membre; consideră, prin urmare, că 
menținerea sediului la Strasbourg este nesustenabilă și nejustificabilă;”
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§ 177
Prima parte „reamintește articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul de procedură al 

Parlamentului, astfel cum a fost adoptat de Birou la 11 martie 2019, care prevede că 
«Biroul pune la dispoziție infrastructura necesară pe pagina online a deputaților de 
pe site-ul Parlamentului pentru acei deputați care doresc să publice un audit voluntar 
sau o confirmare, în conformitate cu normele aplicabile ale Statutului deputaților și 
cu normele sale de aplicare, cu privire la faptul că indemnizația pentru cheltuieli 
generale a fost folosită de către aceștia în conformitate cu normele aplicabile ale 
Statutului deputaților și cu normele sale de aplicare»; ia act de faptul că astfel de 
publicări sunt realizate individual și opțional sub propria responsabilitate a 
deputaților și că administrația Parlamentului nu este responsabilă de compilarea 
informațiilor furnizate;”

A doua parte „serviciilor Parlamentului să trimită anual un memento deputaților cu privire la 
această posibilitate;”

A treia parte „invită Parlamentul să informeze periodic autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune cu privire la numărul de deputați care respectă aceste recomandări, astfel 
încât cheltuirea banilor contribuabililor Uniunii să devină mai transparentă și mai 
responsabilă;”

ID:
§ 112
Prima parte „este preocupat de lipsa de diversitate a personalului Parlamentului; invită Secretarul 

General să considere prioritară creșterea diversității;”
A doua parte „ia act de dificultatea de a recruta specialiști IT și financiari și personal încadrat în 

grade inferioare în Luxemburg, în special în categoria AST-SC; subliniază că 
introducerea unui coeficient corector care să țină seama de costurile de trai mai 
ridicate în acest loc de desfășurare a activității, împreună cu recrutarea de personal 
încadrat în grade superioare, sunt necesare pentru a soluționa această problemă 
structurală și reiterează, în acest sens, solicitarea sa adresată Comisiei în cadrul 
procedurii de descărcare de gestiune din 2018; subliniază că o analiză factuală 
preliminară pe care Curtea i-a adresat-o Secretarului General în acest context arată 
că procesul de selecție organizat de Oficiul European pentru Selecția Personalului nu 
este adaptat la concursurile la scară mică, specifice, care sunt cele mai potrivite 
pentru a răspunde nevoilor actuale de recrutare ale instituțiilor Uniunii; ia act cu 
satisfacție de implicarea activă a Parlamentului într-un efort interinstituțional de 
revizuire a modului în care concursurile sunt desfășurate în prezent de Oficiul 
European pentru Selecția Personalului; solicită elaborarea unui nou cadru de selecție 
pentru concursurile pentru specialiști și introducerea unui mecanism de revizuire 
periodică a procesului său de selecție; invită Secretarul General să organizeze 
concursuri interne pentru specialiști, atunci când este cazul;”



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_RO.docx 62 PE 692.327

§ 115
Prima parte „salută faptul că promovarea egalității de șanse este o componentă esențială a 

politicii de resurse umane a Parlamentului, facilitând ocuparea forței de muncă și 
consolidând integrarea persoanelor cu handicap;”

A doua parte „își exprimă satisfacția cu privire la faptul că foaia de parcurs privind egalitatea de 
gen continuă să fie pusă în aplicare prin acțiuni concrete și că, la 13 ianuarie 2020, 
Biroul a aprobat un set de obiective pentru echilibrul de gen în posturile de 
conducere de nivel superior și mediu din Secretariatul Parlamentului, care trebuie 
atinse până în 2024: femeile trebuie să reprezinte 50 % din șefii de unitate și 
directori și 40 % din directorii generali; subliniază că Biroul trebuie să continue să 
își consolideze angajamentul față de egalitatea de gen, angajându-se să atingă 
obiective mai ambițioase până în 2022: femeile trebuie să reprezinte 50 % din șefii 
de unitate și directori și 50 % din directorii generali; invită Biroul să formuleze, de 
asemenea, obiective ambițioase pentru posturile de conducere de nivel inferior;”

§ 129
Prima parte „sprijină lansarea unei campanii de sensibilizare în 2019 pentru a promova o politică 

de toleranță zero față de hărțuirea la locul de muncă; recunoaște politica de toleranță 
zero a Parlamentului față de hărțuire la toate nivelurile, inclusiv în ceea ce privește 
deputații, personalul și APA; ia act de faptul că, în urma alegerilor din 2019, toți 
deputații au trebuit să semneze o declarație prin care să își confirme angajamentul de 
a respecta Codul comportamentului adecvat, inclus în Regulamentul de procedură al 
Parlamentului în ianuarie 2019; regretă, cu toate acestea, că în 2019 au fost deschise 
10 noi cazuri de hărțuire, dintre care patru privind hărțuirea sexuală; salută faptul că 
Parlamentul le oferă deputaților săi formări voluntare privind demnitatea și respectul 
la locul de muncă, cu scopul de a da un exemplu;”

A doua parte „regretă profund, în acest context, faptul că Biroul a refuzat să pună în aplicare 
voința plenului, exprimată în repetate rânduri, de a introduce în mod obligatoriu 
formări de combatere a hărțuirii pentru toți angajații și deputații în Parlamentul 
European; îndeamnă Biroul să pună imediat în aplicare această cerere;”

PPE:
§ 65
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „drept criterii de bază”
A doua parte aceste cuvinte

§ 71
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „o firmă care importă camere din provincia 

chineză Xinjiang, unde acestea sunt produse”
A doua parte aceste cuvinte

§ 126
Prima parte „salută elaborarea unor măsuri care contribuie la un echilibru mai bun între viața 

profesională și cea privată, inclusiv punerea în aplicare a unor posibilități extinse de 
muncă la distanță pentru personalul Parlamentului și a unor măsuri de promovare a 
bunăstării la locul de muncă; subliniază, cu toate acestea, valoarea prezenței fizice în 
Parlament;”

A doua parte „subliniază contribuția acordurilor privind munca și votul la distanță la reducerea 
suplimentară a amprentei de carbon a Parlamentului; subliniază că personalul și 
deputații în Parlamentul European trebuie să aibă posibilitatea de a desfășura în 
continuare așa-numitele sesiuni hibride, precum și votul la distanță; invită Biroul să 
furnizeze în continuare mecanisme care să faciliteze aceste soluții în viitor;”
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§ 135
Prima parte subliniază că criza provocată de COVID-19 a impus luarea unor decizii care 

afectează direct personalul Parlamentului, inclusiv angajații subcontractați și cei care 
desfășoară activități independente; evidențiază, în acest sens, printre altele, decizia 
de a închide Casa Istoriei Europene, siturile „Europa Experience” și birourile de 
legătură în Uniunea Europeană, precum și condițiile de lucru modificate ale 
interpreților independenți și ale personalului de curățenie și din cantine; recunoaște 
că, în condițiile actuale determinate de răspândirea COVID-19, instituțiile, inclusiv 
Parlamentul, trebuie să ia decizii rapid și fără birocrație, pentru a preveni răspândirea 
mai amplă a virusului și a-și menține personalul în siguranță; invită totuși 
Parlamentul ca, în fiecare decizie pe care o adoptă, să își onoreze responsabilitățile 
sociale”

A doua parte „să evite sau să compenseze orice modificare a veniturilor și să evite prin toate 
mijloacele posibile să disponibilizeze, din cauza crizei provocate de pandemia de 
COVID-19, persoane care muncesc în clădirile Parlamentului;”

§ 143
Prima parte „afirmă din nou că criza provocată de pandemia de COVID-19 constituie o situație 

de forță majoră, care a obligat Parlamentul să anuleze o mare parte din cele 12 
sesiuni de la Strasbourg de pe calendarul activităților parlamentare din 2020;”

A doua parte „susține că costurile și consecințele sanitare pe care le are criza provocată de 
pandemia de COVID-19 nu ar trebui să fie agravate de deplasări costisitoare la 
Strasbourg; îndeamnă ferm statele membre ca, prin derogare de la tratat, să nu 
insiste să se desfășoare sesiuni de compensare la Strasbourg;”

§ 152
Prima parte „sprijină utilizarea sistemului de management de mediu și audit (EMAS), care este 

un instrument de gestionare al Uniunii destinat organizațiilor publice și private și 
care le dă posibilitatea să-și evalueze și să-și îmbunătățească performanțele de mediu 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009; recunoaște că Parlamentul 
este prima instituție a Uniunii care a devenit neutră din punctul de vedere al 
emisiilor de dioxid de carbon în 2016, ca urmare a compensării a 100 % din emisiile 
sale ireductibile; sprijină măsurile adoptate pentru a reduce și mai mult emisiile 
Parlamentului,”

A doua parte „inclusiv creșterea obiectivelor privind telemunca în diferite direcții generale, 
limitarea și optimizarea timpului de deplasare pentru misiuni și încurajarea utilizării 
modurilor de transport sustenabile, de exemplu prin creșterea numărului de locuri de 
parcare pentru biciclete;”

amendamentul 21
Prima parte „constată că numeroase comunicări și documente sunt disponibile numai în limba 

engleză; observă și că se organizează reuniuni de lucru fără posibilitatea de a 
beneficia de interpretare; cere ca Parlamentul să respecte principiile, drepturile și 
obligațiile stabilite în Carta drepturilor fundamentale și în Regulamentul nr. 1/1958, 
precum și în orientările și deciziile interne, cum ar fi Codul bunei conduite 
administrative;”

A doua parte „invită așadar Parlamentul să pună la dispoziție resursele umane necesare pentru a 
asigura respectarea multilingvismului, mărind numărul de angajați responsabili cu 
traducerea și interpretarea;”
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amendamentul 45
Prima parte „regretă că Biroul continuă să ignore voința plenului exprimată în numeroase ocazii 

de a reforma în continuare indemnizația pentru cheltuieli generale, ceea ce împiedică 
astfel în mod activ efortul ca cheltuielile efectuate de deputați din banii 
contribuabililor europeni să devină mai transparente și mai responsabile;”

A doua parte „îndeamnă Biroul să pună în aplicare imediat deciziile plenului din rapoartele de 
descărcare de gestiune ale Parlamentului din 2017 și 2018, care introduc modificări 
ale normelor care reglementează indemnizația pentru cheltuieli generale;”

ECR:
§ 127
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „unul pentru chestiunile legate de LGBTI+ și 

celălalt pentru probleme de discriminare rasială”
A doua parte aceste cuvinte

Renew, PPE:
§ 140
Prima parte „observă că Curtea a estimat că mutarea de la Strasbourg la Bruxelles ar putea 

genera economii anuale de 114 milioane EUR, plus o economie punctuală de 
616 milioane EUR, dacă clădirile de la Strasbourg sunt cesionate cu succes, sau un 
cost unic de 40 de milioane EUR dacă nu sunt cesionate;”

A doua parte „constată că un sediu unic poate fi obținut numai printr-o modificare în unanimitate 
a tratatului;”

A treia parte „reamintește că marea majoritate a deputaților în Parlamentul European și-au 
exprimat în diferite rezoluții sprijinul pentru un sediu unic, pentru a asigura 
cheltuirea eficientă a banilor contribuabililor Uniunii; îndeamnă Consiliul să ia act 
de poziția Parlamentului;”

Diverse
Președintele a declarat amendamentul 39 neadmisibil.
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50. Descărcarea de gestiune 2019: Bugetul general al UE - Consiliul European și 
Consiliul

Raport: Pascal Durand (A9-0056/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie de amânare a descărcării de gestiune

Propunere de decizie AN + 627, 60, 11

Propunere de rezoluție

§ 19 6 S&D AN + 668, 21, 12

§ 25 3 PPE AN - 283, 392, 26

După § 25 1 Verts/ALE AN + 552, 144, 5

După § 26 2 Verts/ALE AN + 435, 256, 10

§ 36 4 PPE AN + 401, 265, 35

div

1/AN + 613, 75, 13

§ 40 § text original

2/AN + 485, 209, 7

§ 37 5 PPE AN - 224, 384, 93

§ 51 7 S&D AN - 312, 334, 55

După § 64 8 The Left AN + 362, 326, 13

9 The Left AN + 470, 181, 50După § 67

10 The Left AN - 287, 383, 31

Propunere de rezoluție AN + 633, 39, 18

Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 40
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „îndeamnă Consiliul să își intensifice eforturile 

în materie de transparență, printre altele, prin publicarea documentelor de lucru ale 
Consiliului într-un format care poate fi citit automat;”

A doua parte aceste cuvinte

Diverse
Descărcarea este amânată (a se vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedură.



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_RO.docx 66 PE 692.327

51. Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene

Raport: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propunere de decizie AN + 612, 78, 8

Propunere de rezoluție

§ 11 1 S&D AN + 650, 21, 23

div

1/AN + 668, 7, 19

§ 33 § text original

2/AN + 458, 223, 13

Propunere de rezoluție AN + 604, 78, 9

Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 33
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „constată că, în noiembrie 2019, CJUE a 

început să folosească activ LinkedIn pentru a informa mai detaliat părțile interesate 
cu privire la activitatea sa; încurajează CJUE să fie prezentă și pe platformele de 
comunicare socială gratuite și cu sursă deschisă, cum ar fi Mastodon, pentru a obține 
o mai mare transparență și a-și lărgi audiența;”

A doua parte aceste cuvinte
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52. Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Curtea de Conturi

Raport: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propunere de decizie AN + 686, 8, 4

Propunere de rezoluție

§ 16 2 S&D, The 
Left

AN + 363, 218, 113

§ 20 3 S&D AN + 650, 23, 21

§ 54 4 The Left AN + 578, 110, 6

1 Renew, PPE AN + 600, 61, 33§ 59

5 The Left AN + 385, 303, 6

Propunere de rezoluție AN + 675, 12, 4

53. Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Comitetul Economic și 
Social European

Raport: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propunere de decizie AN + 484, 209, 5

Propunere de rezoluție

§ 14 2 S&D AN + 322, 316, 56

§ 38 3 S&D AN - 243, 448, 3

§ 39 4 S&D AN + 358, 332, 4

După § 83 1 Verts/ALE AN + 454, 232, 8

Propunere de rezoluție AN + 600, 82, 9
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54. Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor

Raport: Alin Mituța (A9-0055/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propunere de decizie AN + 611, 56, 31

Propunere de rezoluție

§ 7 3 S&D AN + 394, 284, 16

§ 15 4 S&D AN + 645, 20, 29

§ 30 5 S&D AN - 242, 444, 8

§ 58 1 Verts/ALE AN + 446, 194, 54

2S Verts/ALE AN + 393, 290, 11§ 67

6 S&D AN ↓

§ 68 7 S&D AN + 434, 244, 16

§ 69 8 S&D AN + 383, 301, 10

Propunere de rezoluție AN + 604, 57, 30
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55. Descărcarea de gestiune 201: bugetul general al UE - Ombudsmanul European

Raport: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propunere de decizie AN + 682, 9, 7

Propunere de rezoluție

§ 9 3 S&D AN + 402, 282, 10

După § 9 1 PPE AN - 248, 417, 27

§ 19 4 S&D AN + 645, 21, 28

§ 24 2S PPE AN - 235, 441, 18

5 The Left AN + 402, 273, 19

div

1/AN ↓

§ 34

§ text original

2/AN ↓

Propunere de rezoluție AN + 658, 14, 19

Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 34
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv a proceselor-verbale ale reuniunilor 

grupurilor de lucru și ale trilogurilor și a altor documente de lucru importante;”
A doua parte aceste cuvinte
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56. Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană 
pentru Protecția Datelor

Raport: Alin Mituța (A9-0067/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propunere de decizie AN + 635, 27, 36

Propunere de rezoluție

§ 11 2 S&D AN + 652, 19, 23

După § 49 1 Verts/ALE AN + 476, 198, 20

Propunere de rezoluție AN + 627, 30, 34

57. Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Serviciul European de 
Acțiune Externă

Raport: Alin Mituța (A9-0063/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propunere de decizie AN + 606, 85, 7

Propunere de rezoluție

După § 10 1 S&D AN + 627, 43, 24

div

1/AN + 602, 35, 57

§ 51 § text original

2/AN - 283, 349, 62

Propunere de rezoluție AN + 586, 93, 12
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Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 51
Prima parte „recomandă insistent ca SEAE să adere la Registrul de transparență al UE, pe baza 

unui acord privind nivelul serviciilor,”
A doua parte „pentru a îmbunătăți transparența prin dezvăluirea tuturor reuniunilor cu toate 

organizațiile de lobby care încearcă să influențeze procesul legislativ și cel de 
implementare a politicilor la nivelul instituțiilor Uniunii; nu este de acord cu opinia 
SEAE potrivit căreia obligația de a înregistra reuniunile cu reprezentanți ai 
grupurilor de interese din țări terțe ar îngreuna urmărirea de către șefii delegațiilor 
Uniunii a intereselor economice ale Uniunii în țările terțe; consideră că cetățenilor ar 
trebui să li se permită să știe care sunt organizațiile cu care se întâlnesc ambasadorii 
Uniunii;”

58. Descărcarea de gestiune 2019: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării 
Profesionale

Raport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 612, 78, 8

Propunere de rezoluție

Propunere de rezoluție AN + 602, 81, 8

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].
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59. Descărcarea de gestiune 2019: Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea 
Condiţiilor de Viaţă și de Muncă

Raport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 612, 83, 3

Propunere de rezoluție

Propunere de rezoluție AN + 598, 86, 7

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

60. Descărcarea de gestiune 2019: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene

Raport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 563, 85, 50

Propunere de rezoluție

div

1/AN + 598, 39, 57

După § 18 1 Renew

2/AN - 225, 420, 49

Propunere de rezoluție AN + 557, 92, 42
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Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 1
Prima parte „subliniază că anumiți funcționari completează declarații privind absența conflictelor 

de interese și pun la dispoziție autoevaluări despre respectarea standardelor etice; 
subliniază, cu toate acestea, că astfel de declarații pe propria răspundere și 
autoevaluări nu sunt suficiente și că, prin urmare, este necesar un control 
suplimentar;”

A doua parte subliniază că această sarcină ar trebui să intre în sfera de competență a unei părți 
terțe specializate independente, sub forma unui organism de etică independent;”

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

61. Descărcarea de gestiune 2019: Observatorul European pentru Droguri și 
Toxicomanie

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 636, 53, 9

Propunere de rezoluție

div

1/AN + 612, 26, 55

După § 23 1 Renew

2/AN - 231, 418, 44

Propunere de rezoluție AN + 628, 58, 5

Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 1
Prima parte „subliniază că anumiți funcționari completează declarații privind absența conflictelor 

de interese și pun la dispoziție autoevaluări despre respectarea standardelor etice; 
subliniază, cu toate acestea, că astfel de declarații pe propria răspundere și 
autoevaluări nu sunt suficiente și că, prin urmare, este necesar un control 
suplimentar;”

A doua parte subliniază că această sarcină ar trebui să intre în sfera de competență a unei părți 
terțe specializate independente, sub forma unui organism de etică independent;”

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].
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62. Descărcarea de gestiune 2019: Agenţia Europeană de Mediu

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 613, 82, 3

Propunere de rezoluție

div

1/AN + 610, 27, 57

După § 30 1 Renew

2/AN - 235, 412, 47

Propunere de rezoluție AN + 603, 87, 1

Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 1
Prima parte „subliniază că anumiți funcționari completează declarații privind absența conflictelor 

de interese și pun la dispoziție autoevaluări despre respectarea standardelor etice; 
subliniază, cu toate acestea, că astfel de declarații pe propria răspundere și 
autoevaluări nu sunt suficiente și că, prin urmare, este necesar un control 
suplimentar;”

A doua parte subliniază că această sarcină ar trebui să intre în sfera de competență a unei părți 
terțe specializate independente, sub forma unui organism de etică independent;”

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].
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63. Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în 
Muncă

Raport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 636, 58, 4

Propunere de rezoluție

Propunere de rezoluție AN + 626, 58, 7

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

64. Descărcarea de gestiune 2019: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii 
Europene

Raport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 616, 75, 7

Propunere de rezoluție

Propunere de rezoluție AN + 606, 84, 1

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].
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65. Descărcarea de gestiune 2019: Agenţia Europeană pentru Medicamente

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 580, 79, 39

Propunere de rezoluție

§ 2 2 The Left AN - 208, 480, 5

div

1/AN + 613, 26, 55

După § 36 1 Renew

2/AN - 240, 411, 43

div

1/AN + 479, 180, 35

§ 43 § text original

2/AN + 353, 283, 58

Propunere de rezoluție AN + 602, 81, 8

Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 1
Prima parte „subliniază că anumiți funcționari completează declarații privind absența conflictelor 

de interese și furnizează autoevaluări cu privire la respectarea standardelor etice; 
subliniază, cu toate acestea, că astfel de declarații pe propria răspundere și 
autoevaluări nu sunt suficiente și că, prin urmare, este necesar un control 
suplimentar;”

A doua parte subliniază că această sarcină ar trebui să intre în sfera de competență a unei părți 
terțe specializate independente, sub forma unui organism de etică independent;”

Renew:
§ 43
Prima parte „salută eforturile Agenției de a-și consolida politicile privind transparența în ceea ce 

privește medicamentele și vaccinurile împotriva COVID-19; ia act de faptul că 
procesul de autorizare a unui vaccin împotriva COVID-19 va necesita un proces 
rapid și transparent în cadrul Agenției; ia act de faptul că ar trebui acordată o atenție 
deosebită transparenței datelor din studiile clinice în ceea ce privește astfel de 
vaccinuri;”

A doua parte „salută decizia Agenției de a publica rapoartele studiilor clinice privind 
medicamentele și vaccinurile împotriva COVID-19 în termen de trei zile de la 
autorizarea introducerii pe piață; încurajează Agenția să publice date din studiile 
clinice înainte de autorizarea introducerii pe piață și, dacă acest lucru nu este posibil, 
cât mai rapid; invită Agenția să solicite ca sponsorii studiului clinic să-și facă 
publice protocoalele de studii clinice înainte de autorizarea introducerii pe piață;”
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Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

66. Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în 
Materie de Justiție Penală (Eurojust)

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 639, 47, 12

Propunere de rezoluție

div

1/AN + 613, 27, 54

După § 21 1 Renew

2/AN - 228, 421, 45

Propunere de rezoluție AN + 628, 54, 9

Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 1
Prima parte „subliniază că anumiți funcționari completează declarații privind absența conflictelor 

de interese și pun la dispoziție autoevaluări despre respectarea standardelor etice; 
subliniază, cu toate acestea, că astfel de declarații pe propria răspundere și 
autoevaluări nu sunt suficiente și că, prin urmare, este necesar un control 
suplimentar;”

A doua parte subliniază că această sarcină ar trebui să intre în sfera de competență a unei părți 
terțe specializate independente, sub forma unui organism de etică independent;”

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].
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67. Descărcarea de gestiune 2019: Fundaţia Europeană de Formare

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 614, 78, 6

Propunere de rezoluție

Propunere de rezoluție AN + 601, 85, 5

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].

68. Descărcarea de gestiune 2019: Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 612, 80, 6

Propunere de rezoluție

Propunere de rezoluție AN + 601, 86, 4 

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].
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69. Descărcarea de gestiune 2019: Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei

Raport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 635, 51, 12

Propunere de rezoluție

Propunere de rezoluție AN + 624, 54, 13

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].

70. Descărcarea de gestiune 2019: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa 
Alimentară

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 568, 100, 30

Propunere de rezoluție

div

1/AN + 468, 218, 8

§ 9 § text original

2/AN + 430, 226, 38

1 PPE AN - 295, 366, 33§ 31

§ text original AN - 288, 371, 35

Propunere de rezoluție AN + 605, 58, 28

Solicitări de vot separat
Renew: §§ 9, 31
PPE: § 31



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_RO.docx 80 PE 692.327

Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 9
Prima parte „subliniază că, în 2019, Parlamentul a adoptat 16 obiecții la importul de culturi 

modificate genetic pentru alimente și furaje; evidențiază că unul dintre motivele 
acestor obiecții l-au reprezentat lacunele în evaluarea riscurilor realizată de Grupul 
pentru organisme modificate genetic din cadrul Autorității; îndeamnă Autoritatea să 
abordeze și să elimine aceste lacune cât mai urgent;”

A doua parte „subliniază că aceste lacune includ, printre altele, lipsa testării efectelor de cocktail 
ale reziduurilor de erbicide, toxinelor de Bacillus thuringiensis („Bt”) și 
constituenților plantelor, a impactului ratei crescute de pulverizare a erbicidelor 
complementare asupra siguranței generale a plantei modificate genetic, precum și 
lipsa unei testări adecvate a toxicității proteinelor Bt;”

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

71. Descărcarea de gestiune 2019: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 614, 48, 36

Propunere de rezoluție

div

1/AN + 612, 26, 56

După § 21 1 Renew

2/AN - 232, 418, 44

Propunere de rezoluție AN + 603, 86, 2

Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 1
Prima parte „subliniază că anumiți funcționari completează declarații privind absența conflictelor 

de interese și pun la dispoziție autoevaluări despre respectarea standardelor etice; 
subliniază, cu toate acestea, că astfel de declarații pe propria răspundere și 
autoevaluări nu sunt suficiente și că, prin urmare, este necesar un control 
suplimentar;”

A doua parte subliniază că această sarcină ar trebui să intre în sfera de competență a unei părți 
terțe specializate independente, sub forma unui organism de etică independent;”
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Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].

72. Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Uniunii Europene pentru Securitate 
Cibernetică (ENISA)

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 612, 74, 12

Propunere de rezoluție

Propunere de rezoluție AN + 602, 79, 10

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].

73. Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 635, 59, 4

Propunere de rezoluție

Propunere de rezoluție AN + 624, 58, 9

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].
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74. Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în 
Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)

Raport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 635, 56, 7

Propunere de rezoluție

div

1/AN + 612, 28, 53

După § 24 1 Renew

2/AN - 228, 420, 45

Propunere de rezoluție AN + 621, 59, 11

Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 1
Prima parte „subliniază că anumiți funcționari completează declarații privind absența conflictelor 

de interese și pun la dispoziție autoevaluări despre respectarea standardelor etice; 
subliniază, cu toate acestea, că astfel de declarații pe propria răspundere și 
autoevaluări nu sunt suficiente și că, prin urmare, este necesar un control 
suplimentar;”

A doua parte subliniază că această sarcină ar trebui să intre în sfera de competență a unei părți 
terțe specializate independente, sub forma unui organism de etică independent;”

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].
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75. Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie de amânare a descărcării de gestiune

Propuneri de decizie AN + 528, 127, 43

Propunere de rezoluție

§ 20 1 PPE AN + 364, 310, 20

div

1/AN + 456, 233, 5

§ 22 2 PPE

2/AN + 481, 194, 19

3 PPE AN - 294, 333, 66

div

1/AN + 571, 69, 54

2/AN + 344, 249, 101

3/AN + 556, 84, 54

4/AN + 345, 273, 76

5/AN + 559, 79, 56

6/AN + 346, 295, 53

7/AN + 559, 84, 51

8/AN + 346, 277, 71

§ 25

§ text original

9/AN + 609, 79, 6

După § 25 4 PPE AN + 554, 121, 19

5 PPE AN + 366, 308, 20

div

1/AN ↓

§ 29

§ text original

2/AN ↓
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

După § 30 9 Verts/ALE AN - 280, 400, 14

div

1/AN + 609, 30, 55

După § 33 6/rev Renew

2/AN - 231, 419, 44

§ 42 10 Verts/ALE AN + 334, 300, 60

7 Renew AN + 539, 146, 9

div

1/AN ↓

§ 43

§ text original

2/AN ↓

11 The Left AN - 270, 412, 11După § 43

12 The Left AN - 267, 414, 12

§ 44 13 The Left AN - 330, 350, 12

După § 44 14 The Left AN - 284, 393, 15

div

1/AN + 519, 72, 102

După § 50 8 Renew

2/AN + 293, 271, 129

Propunere de rezoluție AN + 531, 80, 80

Solicitări de vot pe părți
Verts/ALE:
amendamentul 2
Prima parte „își exprimă preocuparea cu privire la relatările anchetelor jurnalistice referitoare la 

atitudinea funcționarilor de rang înalt față de personalul de rang inferior; subliniază, 
în special, îngrijorarea sa cu privire la semnalarea unor comportamente insultătoare 
și lipsite de respect față de personal, precum și la observațiile potrivit cărora 
mecanismele de control din cadrul Agenției ar deveni din ce în ce mai puțin eficace; 
ia act de faptul că Agenția nu a raportat nicio plângere oficială cu privire la aceste 
acțiuni;”

A doua parte „observă că, în conformitate cu mandatul său, Grupul de lucru pentru control al 
Frontex va monitoriza gestionarea internă a Agenției, inclusiv procedurile de 
raportare și de tratare a plângerilor; încurajează Agenția să coopereze cu Grupul de 
lucru pentru control al Frontex pentru a clarifica eventualele preocupări în acest sens 
și a da curs viitoarelor recomandări formulate cu privire la acest aspect legat de 
funcționarea Agenției;”
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Renew:
§ 29
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „reamintește că o parte esențială a misiunii 

Agenției este de a salva migranții aflați în dificultate la frontierele externe;”
A doua parte aceste cuvinte

§ 43
Prima parte ”ia act de acuzațiile repetate privind complicitatea Agenției în încălcarea drepturilor 

fundamentale de către autoritățile elene în ceea ce privește implicarea sa în 
returnările migranților;”

A doua parte „reamintește că Agenția este mandatată să controleze frontierele, asigurându-se 
totodată că controalele la frontiere sunt efectuate în conformitate cu drepturile 
fundamentale, cu Convenția privind statutul refugiaților, astfel cum se prevede în 
Regulamentul (UE) 2016/399 și în Regulamentul (UE) 2019/1896, care, la articolul 
46, impune directorului executiv obligația de a suspenda, de a înceta sau de a nu 
lansa activități în cazul încălcării drepturilor fundamentale; ia act de înființarea 
Grupului de lucru privind drepturile fundamentale și aspectele operaționale juridice 
în Marea Egee (WG FRaLO); ia act de faptul că Grupul de lucru FRaLO a 
identificat 13 incidente relevante care au fost examinate ulterior - 8 au fost clarificate 
în conformitate cu raportul final al Grupului de lucru al Consiliului de administrație 
al Frontex și 5 sunt încă în curs de examinare; subliniază necesitatea de a implica 
Grupul de lucru pentru control al Frontex, înființat de Comisia pentru libertăți civile, 
justiție și afaceri interne a Parlamentului, pentru a clarifica pe deplin incidentele; 
invită Agenția să informeze periodic Parlamentul cu privire la activitatea Agenției la 
frontierele externe;”

PPE:
§ 25
Prima parte „își exprimă profunda preocupare cu privire la faptul că, deși este conștientă, încă 

din martie 2019, de modificările care au intrat în vigoare în decembrie 2019 în ceea 
ce privește rolul și competențele ofițerului pentru drepturile fundamentale și ale 
observatorilor pentru drepturile fundamentale, conducerea executivă a Agenției nu a 
luat măsurile necesare pentru a se adapta la aceste schimbări, ceea ce a dus la 
întârzieri repetate în punerea în aplicare a dispozițiilor privind respectarea 
drepturilor fundamentale în cadrul Agenției;”

A doua parte „regretă profund modul în care directorul executiv a decis să ocolească consiliul de 
administrație în procedura de înlocuire a ofițerului pentru drepturile fundamentale la 
sfârșitul anului 2019;”

A treia parte „ia act cu preocupare de faptul că procedura a început în momentul în care ofițerul 
pentru drepturile fundamentale se întorcea dintr-o boală prelungită, cel vizat fiind 
informat de acest lucru cu foarte puțin timp înainte; subliniază că Agenția a trebuit 
să suspende publicarea anunțului de angajare pentru postul de ofițer pentru 
drepturile fundamentale din cauza nerespectării legislației aplicabile;”

A patra parte „subliniază observațiile formulate de Comisie cu privire la această situație ca fiind 
«pur și simplu ilegală»”;

A cincea parte „ia act de faptul că, în prezent, postul de ofițer pentru drepturile fundamentale este 
ocupat ad interim de un fost membru al cabinetului directorului executiv;”

A șasea parte „este profund preocupat de relatările din mass-media potrivit cărora directorul 
executiv a ignorat în mod repetat relatările și sfaturile oferite de ofițerul pentru 
drepturile fundamentale, cu privire la operațiunile sale din mai multe state membre;”

A șaptea parte „subliniază că, până în februarie 2021, Agenția nu recrutase nicio singură persoană 
pentru postul de observator pentru drepturile fundamentale;”
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A opta parte „își exprimă profunda preocupare cu privire la observațiile Comisiei legate de 
reticența Agenției de a pune în aplicare orientările furnizate de Comisie în ceea ce 
privește recrutarea, inclusiv recrutarea ofițerului pentru drepturile fundamentale și a 
observatorilor, obstrucționând și întârziind și mai mult acest proces;”

A noua parte: „îndeamnă Agenția să respecte pe deplin toate obligațiile care decurg din 
Regulamentul (UE) 2019/1896 și să informeze autoritatea care acordă descărcarea 
de gestiune cu privire la progresele înregistrate;”

amendamentul 6/rev
Prima parte „subliniază că anumiți funcționari completează declarații privind absența conflictelor 

de interese și pun la dispoziție autoevaluări despre respectarea standardelor etice; 
subliniază, cu toate acestea, că astfel de declarații pe propria răspundere și 
autoevaluări nu sunt suficiente și că, prin urmare, este necesar un control 
suplimentar;”

A doua parte subliniază că această sarcină ar trebui să intre în sfera de competență a unei părți 
terțe specializate independente, sub forma unui organism de etică independent;”

amendamentul 8
Prima parte „subliniază că preocupările identificate în gestionarea Agenției în 2019 nu pun la 

îndoială existența, legitimitatea sau mandatul Agenției; consideră în continuare că 
Agenția este un instrument esențial în gestionarea frontierelor externe ale UE, având 
datoria de a asigura buna funcționare a spațiului Schengen și libertatea de circulație 
în cadrul UE; se așteaptă ca Agenția să pună în aplicare pe deplin recomandările 
Grupului de lucru FRaLO și să prezinte autorității care acordă descărcarea de 
gestiune măsuri concrete însoțite de un calendar clar pentru a soluționa problemele 
identificate;”

A doua parte „consideră că aceste măsuri reprezintă o condiție obligatorie pentru a acorda 
Agenției descărcarea de gestiune;”

Diverse
Descărcarea și închiderea conturilor se amână (a se vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de 
procedură.

76. Descărcarea de gestiune 2019: Agenția GNSS European

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 634, 23, 41

Propunere de rezoluție

div

1/AN + 614, 26, 54

După § 27 1 Renew

2/AN - 228, 415, 51
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de rezoluție AN + 633, 28, 30

Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 1
Prima parte „subliniază că anumiți funcționari completează declarații privind absența conflictelor 

de interese și pun la dispoziție autoevaluări despre respectarea standardelor etice; 
subliniază, cu toate acestea, că astfel de declarații pe propria răspundere și 
autoevaluări nu sunt suficiente și că, prin urmare, este necesar un control 
suplimentar;”

A doua parte subliniază că această sarcină ar trebui să intre în sfera de competență a unei părți 
terțe specializate independente, sub forma unui organism de etică independent;”

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

77. Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 611, 81, 6

Propunere de rezoluție

Propunere de rezoluție AN + 599, 85, 7

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].
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78. Descărcarea de gestiune 2019: Agenţia Europeană pentru Produse Chimice

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 607, 85, 6

Propunere de rezoluție

div

1/AN + 614, 27, 53

După § 27 1 Renew

2/AN - 235, 417, 42

Propunere de rezoluție AN + 603, 84, 3

Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 1
Prima parte „subliniază că anumiți funcționari completează declarații privind absența conflictelor 

de interese și furnizează autoevaluări cu privire la respectarea standardelor etice; 
subliniază, cu toate acestea, că astfel de declarații pe propria răspundere și 
autoevaluări nu sunt suficiente și că, prin urmare, este necesar un control 
suplimentar;”

A doua parte subliniază că această sarcină ar trebui să intre în sfera de competență a unei părți 
terțe specializate independente, sub forma unui organism de etică independent;”

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

79. Descărcarea de gestiune 2019: Agenţia de Aprovizionare a Euratom

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 606, 84, 8

Propunere de rezoluție

Propunere de rezoluție AN + 631, 56, 4
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Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].

80. Descărcarea de gestiune 2019: Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 644, 11, 43

Propunere de rezoluție

div

1/AN + 612, 28, 54

După § 23 1 Renew

2/AN - 227, 422, 45

Propunere de rezoluție AN + 637, 18, 36

Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 1
Prima parte „subliniază că anumiți funcționari completează declarații privind absența conflictelor 

de interese și pun la dispoziție autoevaluări despre respectarea standardelor etice; 
subliniază, cu toate acestea, că astfel de declarații pe propria răspundere și 
autoevaluări nu sunt suficiente și că, prin urmare, este necesar un control 
suplimentar;”

A doua parte subliniază că această sarcină ar trebui să intre în sfera de competență a unei părți 
terțe specializate independente, sub forma unui organism de etică independent;”

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].
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81. Descărcarea de gestiune 2019: Institutul European pentru Egalitatea de șanse între 
Femei și Bărbaţi

Raport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 567, 84, 47

Propunere de rezoluție

Propunere de rezoluție AN + 560, 90, 41

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].

82. Descărcarea de gestiune 2019: Autoritatea Bancară Europeană

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 574, 93, 31

Propunere de rezoluție

Propunere de rezoluție AN + 596, 65, 30

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].
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83. Descărcarea de gestiune 2019: Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii 
ocupaţionale

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 613, 54, 31

Propunere de rezoluție

Propunere de rezoluție AN + 602, 64, 25

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].

84. Descărcarea de gestiune 2019: Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și 
pieţe

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 610, 59, 29

Propunere de rezoluție

Propunere de rezoluție AN + 602, 65, 24

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].
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85. Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea 
Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei

Raport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 582, 106, 10

Propunere de rezoluție

div

1/AN + 614, 26, 54

După § 24 1 Renew

2/AN - 229, 414, 51

Propunere de rezoluție AN + 602, 56, 33

Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 1
Prima parte „subliniază că anumiți funcționari completează declarații privind absența conflictelor 

de interese și pun la dispoziție autoevaluări despre respectarea standardelor etice; 
subliniază, cu toate acestea, că astfel de declarații pe propria răspundere și 
autoevaluări nu sunt suficiente și că, prin urmare, este necesar un control 
suplimentar;”

A doua parte subliniază că această sarcină ar trebui să intre în sfera de competență a unei părți 
terțe specializate independente, sub forma unui organism de etică independent;”

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].
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86. Descărcarea de gestiune 2019: Agenția de Sprijin pentru OAREC (Oficiul 
OAREC)

Raport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 611, 77, 10

Propunere de rezoluție

div

1/AN + 614, 27, 53

După § 18 1 Renew

2/AN - 228, 415, 51

Propunere de rezoluție AN + 605, 79, 7

Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 1
Prima parte „subliniază că anumiți funcționari completează declarații privind absența conflictelor 

de interese și pun la dispoziție autoevaluări despre respectarea standardelor etice; 
subliniază, cu toate acestea, că astfel de declarații pe propria răspundere și 
autoevaluări nu sunt suficiente și că, prin urmare, este necesar un control 
suplimentar; subliniază că această sarcină ar trebui să”

A doua parte subliniază că această sarcină ar trebui să intre în sfera de competență a unei părți 
terțe specializate independente, sub forma unui organism de etică independent;”

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].
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87. Descărcarea de gestiune 2019: Institutul European de Inovare și Tehnologie

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 635, 24, 39

Propunere de rezoluție

div

1/AN + 614, 26, 54

După § 20 1 Renew

2/AN - 229, 414, 51

Propunere de rezoluție AN + 630, 29, 32

Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 1
Prima parte „subliniază că anumiți funcționari completează declarații privind absența conflictelor 

de interese și pun la dispoziție autoevaluări despre respectarea standardelor etice; 
subliniază, cu toate acestea, că astfel de declarații pe propria răspundere și 
autoevaluări nu sunt suficiente și că, prin urmare, este necesar un control 
suplimentar;”

A doua parte subliniază că această sarcină ar trebui să intre în sfera de competență a unei părți 
terțe specializate independente, sub forma unui organism de etică independent;”

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].
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88. Descărcarea de gestiune 2019: Biroul European de Sprijin pentru Azil

Raport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 569, 78, 51

Propunere de rezoluție

div

1/AN + 616, 29, 49

După § 22 1 Renew

2/AN - 228, 423, 43

Propunere de rezoluție AN + 561, 86, 44

Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 1
Prima parte „subliniază că anumiți funcționari completează declarații privind absența conflictelor 

de interese și pun la dispoziție autoevaluări despre respectarea standardelor etice; 
subliniază, cu toate acestea, că astfel de declarații pe propria răspundere și 
autoevaluări nu sunt suficiente și că, prin urmare, este necesar un control 
suplimentar;”

A doua parte subliniază că această sarcină ar trebui să intre în sfera de competență a unei părți 
terțe specializate independente, sub forma unui organism de etică independent;”

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].
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89. Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Gestionarea 
Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, 
Securitate și Justiție (eu-LISA)

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 633, 56, 9

Propunere de rezoluție

div

1/AN + 613, 28, 53

După § 23 1 Renew

2/AN - 227, 418, 49

Propunere de rezoluție AN + 619, 63, 9

Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 1
Prima parte „subliniază că anumiți funcționari completează declarații privind absența conflictelor 

de interese și pun la dispoziție autoevaluări despre respectarea standardelor etice; 
subliniază, cu toate acestea, că astfel de declarații pe propria răspundere și 
autoevaluări nu sunt suficiente și că, prin urmare, este necesar un control 
suplimentar;”

A doua parte „subliniază că această sarcină ar trebui să intre în sfera de competență a unei părți 
terțe specializate independente, sub forma unui organism de etică independent;”

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].
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90. Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună pentru ITER și pentru 
dezvoltarea energiei de fuziune

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 521, 143, 33

Propunere de rezoluție

§ 8 1 S&D AN + 392, 260, 42

După § 17 2 S&D AN + 587, 99, 8

După § 23 3 S&D AN + 550, 59, 84

Propunere de rezoluție AN + 624, 35, 32

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].

91. Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună SESAR

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 604, 89, 5

Propunere de rezoluție

După § 16 1 S&D AN + 566, 92, 36

div

1/AN + 673, 5, 16

§ 20 § text original

2/AN + 391, 229, 74

Propunere de rezoluție AN + 597, 86, 8
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Solicitări de vot pe părți
S&D:
§ 20
Prima parte „salută raportul special al Curții privind activitatea SESAR și solicită să se 

întocmească periodic rapoarte speciale; invită Comisia și Curtea să elaboreze o 
metodă detaliată de urmărire a performanței, cu scopul de a determina valoarea 
adăugată a întreprinderii comune și de a include impactul social și asupra ocupării 
forței de muncă, precum și impactul asupra pieței;”

A doua parte „rezultatele evaluării ar trebui folosite fie în viitor, fie pentru redistribuirea finanțării 
din partea Uniunii;”

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură].

92. Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună Clean Sky 2

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 641, 54, 3

Propunere de rezoluție

După § 10 1 S&D AN + 560, 92, 41

div

1/AN + 675, 6, 12

§ 16 § text original

2/AN + 395, 230, 68

Propunere de rezoluție AN + 629, 57, 5

Solicitări de vot pe părți
S&D:
§ 16
Prima parte „invită Comisia și Curtea să elaboreze o metodă detaliată de urmărire a 

performanței, cu scopul de a determina valoarea adăugată a întreprinderii comune și 
de a include impactul social și asupra ocupării forței de muncă, precum și impactul 
asupra pieței;”

A doua parte „rezultatele evaluării ar trebui folosite fie în viitor, fie pentru redistribuirea finanțării 
din partea Uniunii;”

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].
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93. Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună pentru bioindustrii

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 512, 182, 4

Propunere de rezoluție

După § 15 1 S&D AN + 519, 164, 10

div

1/AN + 677, 7, 9

§ 21 § text original

2/AN + 396, 231, 66

După § 23 2 S&D AN + 553, 59, 80

div

1/AN - 189, 427, 77

După § 31 3 Verts/ALE

2/AN + 439, 199, 55

Propunere de rezoluție AN + 624, 66, 1

Solicitări de vot pe părți
S&D:
amendamentul 3
Prima parte „este extrem de preocupat de faptul că mai multe proiecte finanțate de bioindustrii 

constau în subvenționarea industriei pentru a exercita presiuni asupra factorilor de 
decizie europeni cu privire la aspecte precum reglementarea OMG-urilor sau 
reciclarea bioplasticelor;”

A doua parte „invită întreprinderea comună să informeze autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune cu privire la politica sa de finanțare a activităților de lobby și de relații 
publice ale industriei care vizează autoritățile de reglementare din UE;”

§ 21
Prima parte „invită Comisia și Curtea să elaboreze o metodă detaliată de urmărire a 

performanței, cu scopul de a determina valoarea adăugată a întreprinderii comune și 
de a include impactul social și asupra ocupării forței de muncă, precum și impactul 
asupra pieței;”

A doua parte „consideră că rezultatele evaluării ar trebui folosite pentru viitor sau pentru 
redistribuirea finanțării din partea Uniunii;”

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].
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94. Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună referitoare la inițiativa 
privind medicamentele inovatoare 2

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 488, 176, 34

Propunere de rezoluție

§ 10 § text original AN + 397, 236, 60

§ 11 4 Renew, S&D AN - 291, 367, 35

§ 13 5 Renew, S&D AN - 295, 363, 35

1 S&D AN - 294, 364, 35§ 14

§ text original AN + 390, 246, 57

După § 18 2 S&D AN + 593, 92, 8

div

1/AN + 651, 2, 40

§ 19 § text original

2/AN + 438, 246, 9

div

1/AN + 680, 5, 8

§ 21 § text original

2/AN + 401, 228, 64

§ 34 3 S&D AN + 377, 248, 68

Propunere de rezoluție AN + 606, 53, 32

Solicitări de vot separat
Renew: §§ 10, 14
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Solicitări de vot pe părți
Renew:
§ 19
Prima parte „ia act de faptul că, în 2019, valoarea efectului de levier al întreprinderii comune 

IMI2 a fost de 1,03;”
A doua parte „subliniază cu îngrijorare că această valoare este sub așteptări; invită întreprinderea 

comună IMI2 să ia măsuri pentru a atinge obiectivul;”

S&D:
§ 21
Prima parte „invită Comisia și Curtea să stabilească o metodă detaliată de urmărire a 

performanței, pentru a determina valoarea adăugată a întreprinderii comune IMI2 și 
de a-i evalua impactul social și asupra ocupării forței de muncă, precum și impactul 
asupra pieței;”

A doua parte „rezultatele evaluării ar trebui folosite pe viitor, sau pentru redistribuirea finanțării 
din partea Uniunii;”

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

95. Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună „Pile de combustie și 
hidrogen 2”

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 637, 26, 35

Propunere de rezoluție

După § 8 1 S&D AN + 585, 96, 12

div

1/AN + 657, 29, 7

§ 15 § text original

2/AN + 348, 256, 89

Propunere de rezoluție AN + 625, 32, 34
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Solicitări de vot pe părți
S&D:
§ 15
Prima parte „invită Comisia și Curtea să elaboreze o metodă detaliată de urmărire a 

performanței, cu scopul de a determina valoarea adăugată a întreprinderii comune și 
de a include impactul social și asupra ocupării forței de muncă, precum și impactul 
asupra pieței;”

A doua parte „consideră că rezultatele evaluării ar trebui folosite pentru viitor sau pentru o 
redistribuire a finanțării din partea Uniunii;”

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

96. Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună Shift2Rail

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 611, 54, 33

Propunere de rezoluție

După § 14 1 S&D AN + 564, 89, 40

div

1/AN + 677, 6, 10

§ 15 § text original

2/AN + 396, 231, 66

Propunere de rezoluție AN + 603, 56, 32

Solicitări de vot pe părți
S&D:
§ 15
Prima parte „invită Comisia și Curtea să elaboreze o metodă detaliată de urmărire a 

performanței, cu scopul de a determina valoarea adăugată a întreprinderii comune și 
de a include impactul social și asupra ocupării forței de muncă, precum și impactul 
asupra pieței;”

A doua parte „rezultatele evaluării ar trebui folosite fie în viitor, fie pentru redistribuirea finanțării 
din partea Uniunii;”

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].
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97. Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună ECSEL

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 633, 60, 5

Propunere de rezoluție

După § 9 1 S&D AN + 593, 91, 9

div

1/AN + 681, 6, 6

§ 10 § text original

2/AN + 399, 232, 62

Propunere de rezoluție AN + 623, 65, 2

Solicitări de vot pe părți
S&D:
§ 10
Prima parte „invită Comisia și Curtea să elaboreze o metodă detaliată de urmărire a 

performanței, cu scopul de a determina valoarea adăugată a întreprinderii comune și 
de a include impactul social și asupra ocupării forței de muncă, precum și impactul 
asupra pieței;”

A doua parte „consideră că rezultatele evaluării ar trebui folosite pentru viitor sau pentru 
redistribuirea finanțării din partea Uniunii;”

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].
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98. Descărcarea de gestiune 2019: Bugetul general al UE - cel de al optulea, al nouălea, 
al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

Propuneri de decizie AN + 485, 206, 7

Propunere de rezoluție

§ 33 1S PPE AN + 497, 187, 9

§ 51 2 PPE AN + 550, 105, 38

3S PPE AN + 485, 172, 36§ 55

4 The Left, 
Verts/ALE

AN ↓

5 The Left, 
Verts/ALE

AN + 335, 327, 31

6 The Left, 
Verts/ALE

AN - 284, 359, 50

div

1/AN + 620, 59, 14

7 The Left, 
Verts/ALE

2/AN - 283, 390, 20

div

1/AN + 620, 59, 13

După § 56

8 The Left, 
Verts/ALE

2/AN - 270, 417, 5

Propunere de rezoluție AN + 598, 64, 28
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Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 7
Prima parte „reamintește poziția adoptată în mod obișnuit de către Parlament, potrivit căreia 

Comisia ar trebui să se asigure că orice fond fiduciar constituit ca un nou instrument 
de dezvoltare trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu strategia generală și cu 
obiectivele politicii de dezvoltare ale Uniunii, și anume reducerea și eradicarea 
sărăciei”

A doua parte „și, în special, să garanteze că interesele de securitate ale țărilor europene nu 
prevalează asupra nevoilor populațiilor beneficiare; încurajează Comisia să 
reconsidere ajutorul financiar acordat proiectelor din cadrul EUTF care se 
îndepărtează de la acest țel principal;”

amendamentul 8
Prima parte „subliniază că, pentru a îndeplini obiectivele de politică, EUTF trebuie să abordeze 

cauzele profunde ale destabilizării, ale strămutării forțate și ale migrației 
neregulamentare prin promovarea rezilienței, a oportunităților economice, a egalității 
de șanse, a securității populațiilor și a dezvoltării umane și sociale;”

A doua parte „observă cu deosebită preocupare că, în loc să contribuie la abordarea acestor cauze 
ale destabilizării, fondurile UE au fost cheltuite din ce în ce mai mult în 2019 pentru 
a sprijini închiderea frontierelor, stoparea migrației și exercitarea de presiuni pentru 
returnarea migranților în Africa;”

Diverse
Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 
vedea anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

99. Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor 
Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019: performanțe, gestiune 
financiară și control

Raport: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de rezoluție

1 S&D AN + 356, 326, 11

div

1/AN ↓

§ 23

§ text original

2/AN ↓
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

După § 61 3 The Left AN - 188, 494, 11

§ 73 2 S&D AN + 350, 333, 10

Propunere de rezoluție AN + 600, 88, 3

Solicitări de vot pe părți
Renew:
§ 23
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv fuziunile”
A doua parte aceste cuvinte


